NA 100 – LECIE URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II
 rodzy Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wilkołazie,
D
zbliża się 100 rocznica urodzin naszego Wielkiego Rodaka – Św. Jana Pawła II.
Zaplanowane na maj 2020 roku uroczyste obchody i akademie szkolne zostały odwołane. W
związku z tym proponujemy uczcić poprzez przeprowadzenie konkursu tak ważną rocznicę.
Rok 2020 jest Rokiem Jana Pawła II. Przypomnijmy sobie jeszcze raz jego wspaniałą
postać, a poprzez udział w tym konkursie dajmy świadectwo naszej pamięci o naszym
Wielkim Rodaku.



REGULAMIN KONKURSU

Konkurs adresowany jest do uczniów klas 0-IV oraz V-VII Szkoły Podstawowej w
Wilkołazie
1) Celem Konkursu jest między innymi przypomnienie postaci niezwykłego człowieka,
charyzmatycznego przywódcy, wielkiego syna polskiej ziemi, papieża młodych,
budowniczego cywilizacji miłości i pokoju,
2) Udział w Konkursie jest dobrowolny - będzie to piękny znak uczestnictwa w
obchodach 100 – lecia urodzin Karola Wojtyły w naszej szkole
3) Planujemy podział wiekowy konkursu na dwie kategorie
A.
Konkurs plastyczny
● będą mogli wziąć w nim udział uczniowie klas 0-IV (wymagane prace z życia i
działalności Papieża)
● prace prosimy przesyłać w dniach 14 - 15 maja do godziny 20.00
B.
Konkurs wiedzy
● uczniowie klas V-VII na stronie internetowej szkoły będą mogli pobrać materiały
źródłowe, na których będzie oparta część pytań. Pozostałe będą wymagały
samodzielnego wyszukiwania informacji, co pomoże w zdobyciu dodatkowych
punktów
○ pytania z tekstu źródłowego będą punktowane za 1 pkt
○ pytania pozostałe będą liczone jako 2 pkt
● Do zapoznania się z materiałami źródłowymi, chętni uczniowie mają czas do 13 maja
● W dniu 14 maja, przygotowane testy w formie załączonego pliku, zostaną przesłane
na stronę szkoły

●

Na przesłanie odpowiedzi uczniowie będą mieli czas do dnia 15 maja do godz. 20.00

4) Zarówno prace plastyczne jak i wypełnione testy prosimy przesyłać do swoich
katechetów na następujące maile:
a) ks. Tomasz Łozowski - religia.wilkolaz@op.pl lub lozowski@op.pl
b) pani Beata Kuśmierz - beata.kusmierz@o2.pl
c) pani Joanna Skowrońska - s.joanna6719@gmail.com
d) pani Zofia Bielecka - w.bielecka.zofia@gmail.com
5) Ogłoszenie wyników konkursu będzie zamieszczone 18 maja na stronie szkoły
6) Za udział w konkursie wszyscy uczestnicy otrzymają podwyższoną ocenę z religii
7) W grupie starszej zwycięzcami zostaną osoby, które otrzymają największą ilość
punktów. Drugim kryterium będzie kolejność nadsyłania odpowiedzi.
8) Natomiast w grupie młodszej będzie się liczyła jakość nadesłanych prac.
Dla zwycięzców przewidziane są dyplomy.
Wszystkim życzymy powodzenia i zapraszamy do uczestnictwa w konkursie.
Organizatorzy

