XIV PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI MŁODZIEŻOWEJ
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum
pt. „PASTERZ I OJCIEC”
pod patronatem Jego Ekscelencji
księdza biskupa Henryka Tomasika
Regulamin przeglądu.
1. Organizator:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 Integracyjna im. Jana Pawła II
ul. Wierzbicka 81/83
26-600 Radom
tel./fax 48-3638723,
tel. 48-3632215
e-mail: szkola@zsi.radom.pl

2. Cele przeglądu:







uczczenie pamięci pontyfikatu papieża Jana Pawła II,
pogłębienie wiedzy o Ojcu Świętym Janie Pawle II,
zapoznanie się z twórczością Jana Pawła II,
poszerzanie wiedzy o wydarzeniach i postaciach związanych z kościołem katolickim,
rozwijanie twórczości młodzieżowej,
rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży.

3. Formy:
Typ konkursu Szkoła podstawowa
literacki
kategoria kl. IV-VI
kategoria kl. VII i gimnazjum
recytatorski
kategoria kl. 0-III
kategoria kl. IV-VI
kategoria kl. VII i gimnazjum
plastyczny
kategoria kl. 0-III
kategoria kl. IV-VI
kategoria kl. VII i gimnazjum
wiedzy o Janie kategoria kl. IV-VI
Pawle II
kategoria kl. VII i gimnazjum
multimedialny kategoria kl. IV-VI
kategoria kl. VII i gimnazjum

4. Uczestnicy.
Przegląd przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjum. Przebiega
w dwóch etapach: szkolnym i międzyszkolnym. Do etapu międzyszkolnego szkoła kieruje
maksymalnie 2 (dwie) osoby do konkursu recytatorskiego i wiedzy o Janie Pawle II;
maksymalnie 3 (trzy) osoby do konkursu literackiego, plastycznego i multimedialnego w
kategoriach wiekowych.
Szkoła może brać udział w dowolnie wybranych konkursach. Uczeń może uczestniczyć
w więcej niż jednym konkursie.

5. Wymagania.
Konkurs literacki – szkoła podstawowa klasy IV - VI
Etap szkolny: praca pisemna w dowolnej formie polegająca na rozwinięciu tematu:
1. Święci – ludzie z krwi i kości. Przedstaw niezwykłą sylwetkę świętego.
2. Moje spotkanie ze Stanisławem Kostką.
3. „Rodzina bierze swój początek w miłości” (Jan Paweł II).
Warunki, które musi spełniać praca:
- objętość nie może przekroczyć 4 stron maszynopisu,
- czcionka 14,
- kryteria oceny: ujęcie tematu, oryginalność, zgodność z faktami, poprawność stylistyczna,
- praca w formie wydruku (nie rękopis),
- stopka w nagłówku pracy powinna zawierać: imię i nazwisko ucznia, klasę, nazwę i adres
szkoły, dane opiekuna, temat pracy.
Do etapu międzyszkolnego każda szkoła może zgłosić trzy prace.
Konkurs literacki – klasy VII i gimnazjum
Etap szkolny: praca pisemna w dowolnej formie polegająca na rozwinięciu tematu:
1. Święci – ludzie z krwi i kości. Przedstaw niezwykłą sylwetkę świętego.
2. „Święty Stanisław Kostka – patron wielkich pragnień” (jezuita ojciec Brożyniak)
3. „Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu” (Jan Paweł II).
Warunki, które musi spełniać praca:
- objętość nie może przekroczyć 4 stron maszynopisu,
- czcionka 14,
- kryteria oceny: ujęcie tematu, oryginalność, zgodność z faktami, poprawność stylistyczna,
- praca w formie wydruku (nie rękopis),
- stopka w nagłówku pracy powinna zawierać: imię i nazwisko ucznia, klasę, nazwę i adres
szkoły, dane opiekuna, temat pracy.
Do etapu międzyszkolnego każda szkoła może zgłosić trzy prace.
Konkurs recytatorski – szkoła podstawowa i gimnazjum
Etap szkolny: recytacja 1 (jednego) dowolnego utworu z twórczości Karola Wojtyły
i 1 (jednego) o Janie Pawle II (czas recytacji - max 5 minut).
Do etapu międzyszkolnego szkoła może zgłosić po 2 (dwóch) uczniów z każdej kategorii
wiekowej (kl. 0 - III, IV - VI, VII i gimnazjum).

Konkurs plastyczny – szkoła podstawowa i gimnazjum
Konkurs odbywa się w trzech grupach wiekowych: 0 – III, IV – VI, VII i gimnazjum.
Etap szkolny:
* dla klas 0 - III szkoły podstawowej:
Temat: Uśmiechnięte dzieci – serce dla Jan Pawła II.
Jan Paweł II bardzo kochał dzieci, otaczał ich miłością i błogosławił. Uśmiechnięte
twarze dzieci, ich rodzin, przyjaciół niech staną się wypełnieniem wielkiego serca dla
ukochanego Papieża.
Technika i format prac dowolny.
* dla klas IV – VI szkoły podstawowej
Temat: Święty Stanisław Kostka – Patron dzieci i młodzieży. „Do wyższych rzeczy
zostałem stworzony i dla nich powinienem żyć!” (św. Stanisław Kostka)
Rok 2018 poświęcony jest świętemu Stanisławowi Kostce. Obchodzimy 450. rocznicę
jego śmierci. Dla dzieci i młodzieży ten wyjątkowy święty stanowi wzór godny
naśladowania. Do jego przymiotów należą:
- dążenie do własnego rozwoju (wzbogacanie wiedzy i umiejętności),
- modlitwa i pobożność (dążył do świętości i doskonałości),
- ukochanie Ojczyzny,
- wytrwałość w dążeniu do celu (jako 17 latek przebył pieszo ponad 600 km, żeby
wreszcie spełnić swoje marzenie i wstąpić do zakonu).
Niech Wasza praca będzie inspiracją dla innych do podjęcia wyzwania stawania się
lepszym człowiekiem.
Technika i format prac dowolny.
* Dla klas VII i gimnazjum
Temat: Święty Ojciec Pio – na drodze do Nieba.
„Modlitwa jest kluczem do przebaczenia, ale nie módlcie się ze smutkiem, nie
zanudzajcie naszego Pana, On jest Bogiem radości. Módlcie się z uśmiechem.” (św.
Ojciec Pio)
W tym roku obchodzimy 100-lecie przyjęcia stygmatów oraz 50. rocznicę śmierci św.
Ojca Pio. Został obdarzony stygmatami Męki Pańskiej, podobnie jak św. Franciszek z
Asyżu. To trudne powołanie spowodowało w jego życiu wiele cierpień fizycznych i
duchowych, a także upokorzeń znoszonych przez całe lata z cierpliwością i pokorą. W
tym roku zachęcamy Was do przybliżenia życiorysu św. Ojca Pio. Niech Wasza praca
będzie inspiracją dla innych!
Technika i format prac dowolny.
Prac nie należy oprawiać. Każda praca powinna być na odwrocie opatrzona tabliczką
zawierającą: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek, imię i nazwisko opiekuna, nazwę
i adres szkoły wraz z telefonem.
Do etapu międzyszkolnego szkoła przekazuje po 3 (trzy) prace z każdej grupy wiekowej.
Konkurs wiedzy o Papieżu Janie Pawle II – szkoła podstawowa (klasy IV – VI)
Temat: Wizyta Jana Pawła II w Radomiu - 4 czerwca 1991 r.
Uczniowie powinni wykazać się wiedzą z przebiegu wizyty Jana Pawła II w Radomiu,
odwiedzanych miejsc, spotkań i wygłaszanych przemówień.
Do etapu szkolnego komisje wewnątrzszkolne przygotowują pytania we własnym zakresie.
Do etapu międzyszkolnego można zgłosić 2 (dwóch) uczniów z danej placówki.

Konkurs wiedzy o Papieżu Janie Pawle II – kl. VII i gimnazjum
Temat: „W wolnej Ojczyźnie” – wizyta Jana Pawła II w Polsce w 1991 roku (czwarta
pielgrzymka i Światowe Dni Młodzieży w Częstochowie).
Uczniowie winni wykazać się wiadomościami na temat pobytu Jana Pawła II w Polsce w
1991 roku.
Do etapu szkolnego komisje wewnątrzszkolne przygotowują pytania we własnym zakresie.
Do etapu międzyszkolnego można zgłosić 2 (dwóch) uczniów z danej placówki.
Konkurs multimedialny – kl. IV – VI oraz kl. VII i gimnazjum
Tematy:
1. Wadowice – tam się wszystko zaczęło.
2. Święty Stanisław Kostka – patron dzieci i młodzieży.
Uczestnicy konkursu mają do wyboru wykonanie:
1. prezentacji multimedialnej w programie PowerPoint (pakiet programu Microsoft
Office);
2. filmu w jednym z formatów: mpg, mp4, avi.
Prezentację lub film może wykonać jedna osoba. Organizatorzy konkursu przyjmują z każdej
szkoły nie więcej niż dwie prezentacje lub dwa filmy lub jeden film i jedną prezentację z
każdej grupy wiekowej.
Uczestnik, wysyłając prace na konkurs, potwierdza autorstwo swojej pracy oraz zgadza się na
przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku oraz pracy.
Prace dostarczone po terminie lub niespełniające warunków nie będą oceniane.
Praca konkursowa, szczegóły techniczne:
1. Prezentacja multimedialna
Uczestnicy przygotowują prezentację, która zawiera maksymalnie 20 slajdów w tym slajd z
informacją o autorze (imię, nazwisko, klasa, pełna nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna).
Prace powinny być nagrane na płytę CD lub wysłane e-mailem na adres szkola@zsi.radom.pl
i opisane metryczką: imię i nazwisko autora, klasa, tytuł pracy, pełna nazwa szkoły oraz
nazwisko opiekuna i telefon kontaktowy.
2. Film zapisany w formacie mpg, mp4, avi
Uczestnicy przygotowują film, którego czas trwania nie powinien przekraczać 10 min. Plik
powinien być umieszczony na płycie CD lub DVD wraz z opisaną metryczką: imię i
nazwisko autora, klasa, tytuł pracy, pełna nazwa szkoły oraz nazwisko opiekuna i telefon
kontaktowy.
Prace należy przesłać z dopiskiem KONKURS MULTIMEDIALNY

6. Ocena prac.
Etap szkolny – komisja wewnątrzszkolna danej szkoły.
Etap międzyszkolny – komisja powołana przez organizatora.

Prace przekazywane do etapu międzyszkolnego powinny być opisane: imię i nazwisko
ucznia, klasa, imię i nazwisko opiekuna, nazwa i adres szkoły.

7. Ustalenia porządkowe.
a. Zgłoszenia szkół i prace należy nadesłać do 27 kwietnia 2018 r. na adres
organizatora:
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 Integracyjna im. Jana Pawła II
ul. Wierzbicka 81/83
26-600 Radom
„XIV Przegląd Twórczości Młodzieżowej”
lub tel./fax 48-3638723
b. Konkurs na etapie szkolnym należy przeprowadzić do 20 kwietnia 2018 r., a
prace z poszczególnych konkursów oraz zgody na wykorzystanie wizerunku
należy nadesłać do 27 kwietnia 2018 r.
c. Konkurs na etapie międzyszkolnym (recytatorski i wiedzy o papieżu Janie
Pawle II) odbędzie się w 18 maja 2018 r. o godzinie 8.30
w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w
Radomiu. Uroczyste ogłoszenie wyników wszystkich konkursów (wiedzy o
Janie Pawle II, recytatorskiego, literackiego, plastycznego i multimedialnego)
oraz wręczenie dyplomów w tym samym dniu o godz. 11.00.
d. Koszty przejazdu uczestników na etap międzyszkolny pokrywa szkoła
delegująca.
e. Organizator dla laureatów konkursów międzyszkolnych przewiduje nagrody.
f. Prace wysłane na konkurs nie będą odsyłane.
g. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień
zawartych w regulaminie.
W sprawach związanych z przeglądem prosimy kontaktować się z nauczycielami Publicznej
Szkoły Podstawowej Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu: p. Jolantą Nowak i p.
Renatą Miszczyk (konkurs wiedzy o Janie Pawle II), p. Anną Niziołek (konkurs plastyczny),
p. Irminą Warmiak i Ewą Tatarek (konkurs recytatorski i literacki), p. Izabelą Kaniewską
(konkurs multimedialny).
Regulamin konkursu dostępny jest również na stronie internetowej szkoły: www.zsi.radom.pl

