
REGULAMIN KONKURSU  PLASTYCZNEGO  

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ SPECJALNYCH Z 

ARCHIDIECEZJI  KRAKOWSKIEJ  

A. D. 2020  

§ 1 - Organizator  

Organizatorem konkursu jest Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej 

w Krakowie. Odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu w Archidiecezji Krakowskiej jest 

ks. Janusz Grodecki.  

  

§ 2 - Cel   

Celem konkursu jest pomoc dzieciom w lepszym poznaniu Osoby  św. Jana Pawła II 

oraz uczczenie 100 rocznicy urodzin Papieża. 

  

§ 3 - Temat  

ŚW. JAN PAWEŁ II  W OCZACH DZIECKA 

  

§ 4 - Uczestnicy  

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów  klas I-VIII szkół specjalnych   oraz klas szkół 

branżowych  i będzie przebiegał w trzech grupach wiekowych:  

1. Młodsza grupa wiekowa - uczniowie klas I - IV szkół podstawowych  

2. Starsza grupa wiekowa - uczniowie klas   V – VIII szkół podstawowych 

3. Najstarsza grupa wiekowa – uczniowie klas branżowych 

§ 5 - Warunki uczestnictwa  

Prace konkursowe wykonują uczniowie indywidualnie w formacie A3, stosując 

wybrane przez siebie techniki plastyczne takie jak: rysowanie, malowanie, wyklejanie, 

wydzieranie, grafika itp. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych. Format mniejszy niż A3 

jest dopuszczalny tylko w przypadku prac wykonywanych na szkle. Prace przestrzenne 

oraz w innych formatach niż określone w regulaminie nie będą brane pod uwagę.   



§ 6 - Ocenianie prac  

Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę: wartości artystyczne oraz 

wkład pracy dzieci.  

  

§ 7 - Etapy konkursu  

Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch etapach:  

1. Etap szkolny - organizowany jest przez katechetów w poszczególnych klasach 

i szkołach. Katecheci z pomocą komisji konkursowej typują do etapu diecezjalnego po 3 prace 

z każdej grupy wiekowej. Wytypowane prace wraz ze zgłoszeniem (Aneks nr 1) należy do   

7 maja 2020 r. dostarczyć do  Wydziału Katechetycznego. Prace konkursowe powinny być 

opatrzone na odwrocie metryczką (Aneks nr 2) z następującymi informacjami: imię, nazwisko 

i wiek wykonawcy (klasa), tytuł pracy, nazwa i adres szkoły oraz imię i nazwisko  

i kontakt telefoniczny katechety lub nauczyciela. 

 

2. Etap diecezjalny - organizowany jest przez Wydział Katechetyczny.  

Odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu w Archidiecezji Krakowskiej powołuje 

trzyosobową Komisję Konkursową, która wyłoni  3 laureatów z każdej grupy wiekowej. 

Opiekunowie laureatów zostaną poinformowani o tym fakcie drogą telefoniczną lub mailową. 

Protokół, zawierający nazwiska autorów nagrodzonych prac będzie opublikowany na stronie 

internetowej Wydziału Katechetycznego pod adresem:   

http://www.katecheza.diecezja.krakow.pl/index.php/Diecezjalne_konkursy_plastyczne.  

 Tam również zostanie podane miejsce i data wręczenia nagród.  

§ 8 - Uwagi końcowe  

Organizator zastrzega, że prace zakwalifikowane do etapu diecezjalnego będzie można 

odebrać w Wydziale Katechetycznym do 14 dni licząc od daty wręczenia nagród.  

  

§ 9 - Kontakt z Organizatorem  

Adres: Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie  

    ul. Franciszkańska 3  

    31-004 Kraków  

Telefony (poniedziałek-piątek  10:00 - 13:00):  +48 12 6288159 lub  +48 12 6288160   

ks. Janusz Grodecki - telefon: 601 642 507 ; mail: janusz.grodecki@gmail.com 

http://www.katecheza.diecezja.krakow.pl/index.php/Diecezjalne_konkursy_plastyczne
mailto:janusz.grodecki@gmail.com

