
 

„Wstańcie, chodźmy…” 

Ogólnopolski Konkurs o Janie Pawle II 

 
 

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II 

                         w Aleksandrowie Łódzkim 

 

 
 

Temat: Pokój jest nieoceniony… 

  

 
Najlepsze prace są umieszczone w specjalnie wydanym tomiku 

twórczości dziecięcej, co z pewnoscia stanowi wyróżnienie i 

oryginalną pamiątkę udziału w konkursie. 
     Po raz czternasty z kolei organizujemy ogólnopolski konkurs 

poświęcony Janowi Pawłowi II i jego nauczaniu. Okazało się, że 

istnieje ogromna potrzeba uczniów, by wyrazić przywiązanie do 

Naszego Papieża. 

       Dowodem na to są liczne prace uczniów biorących udział 

 w organizowanym przez nas konkursie. Ich wysoki poziom dostarcza 

czytelnikom wielu wzruszeń. Pragniemy promować nauczanie Ojca 

świętego wśród młodych i przybliżać właściwą skalę wartości.  

       W bieżącym roku zachęcamy, by pochylić się nad potrzebą 

pokoju we współczesnym świecie. Prosimy o opisanie sytuacji, w 

której człowiek pokazał, że potrafi nieść wobec innych ludzi pokój i 

dobro, przekroczyć próg nadziei i iść dalej. 
 
Cele konkursu: 

 

- wzbogacanie wiedzy o Janie Pawle II 

- zwrócenie uwagi na wartości głoszone przez Ojca świętego  

- rozbudzanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży 

- konfrontacja twórczości literackiej i plastycznej młodych 

- doskonalenie warsztatowych umiejętności twórców 



- dbałość o artyzm tworzonych tekstów  

 
 

 

 

 

Warunki uczestnictwa: 
 

- adresatem konkursu są dzieci i młodzież szkół podstawowych, i szkół 

ponadpodstawowych noszących imię Jana Pawła II 

 

- uczniowie mogą wykazać się umiejętnościami w dwóch kategoriach: 

literackiej i plastycznej 

 

-  prace będą oceniane w dwóch grupach wiekowych: 

   A - uczniowie szkoły podstawowej 

   B - uczniowie szkół ponadpodstawowych 

 

- w każdej grupie wiekowej i w obydwu kategoriach zostaną przyznane nagrody 

 

- w danej kategorii każda szkoła może zgłosić do konkursu trzy prace 

 

-  prace literackie należy przesłać w formie pisanej i elektronicznej 

 

- prace należy oznaczyć przez: nazwę szkoły, imię i nazwisko autora, wiek 

twórcy pracy, 

  imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna 

 

Ważne: należy podać adres internetowy szkoły i telefon 

 

- wypowiedzi dzieci i młodzieży należy przesłać na adres organizatora 

konkursu: 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim 

 95-070, ul. Waryńskiego 22/26 

w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja 2022 roku 

 

- wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły: 

 

www.http://mzs.szkoly.lodz.pl 
 

- uczniowie nagrodzeni i wyróżnieni wraz z opiekunami otrzymają telefoniczne 

zaproszenie 

http://www.http/mzs.szkoly.lodz.pl


  na uroczyste podsumowanie konkursu w maju z okazji obchodów rocznicy 

urodzin Jana  Pawła II 

 

- organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania nadesłanych prac i 

publikacji 
 

Szczegółowe kryteria oceny prac: 

     

Kategoria literacka: 

 

Forma pracy:  kartka z pamiętnika, wiersz, ewentualnie inna (długość pracy 

nie może przekraczać dwóch stron formatu A 4) 

 

Kryteria oceny prac: 
 

   - bogactwo treści 

   - oryginalność ujęcia tematu 

   - zachowanie konkretnej formy 

   - kultura i bogactwo języka 

   - ogólny wyraz artystyczny 

 

Kategoria plastyczna: 

 

Technika pracy: dowolna ( rysunek kredką, szkic węglem lub ołówkiem, 

mozaika, techniki malarskie, techniki łączone) 

 

Format pracy: A 4 lub A 3 

 

Kryteria oceny prac: 

 
- oryginalność opracowania tematu 

- estetyka wykonania 

 
 


