
         

 

REGULAMIN KONKURSU 

       „JAN PAWEŁ II – PAPIEŻ, 

      JAKO CZŁOWIEK, KTÓRY 

BARDZO KOCHAŁ DZIECI” 

           - VI edycja konkursu  

 

 

I. ORGANIZATOR  

         Szkoła Podstawowa nr 202 im. Jana Pawła II w Łodzi. 

Odpowiedzialna za zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu  

 Anna Nogacka. 

 

          PATRONI  HONOROWI  KONKURSU 

 

        - Kuria Metropolitalna Łódzka – Wydział Katechetyczny 

        - Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 

        - Prezydent Miasta Łodzi 

        - Łódzki Kurator Oświaty 

        - ZNP Łódź - Widzew 

II. ADRESAT KONKURSU  
 

  Uczniowie klas VI i VII łódzkich szkół podstawowych 

 

III. CELE KONKURSU 
 

- Przybliżenie uczniom postaci świętego Jana Pawła II jako człowieka; 

- Budzenie zainteresowania postacią Ojca Świętego; 

- Przybliżenie wartości zawartych w nauczaniu Papieża – Polaka 

poprzez Jego postępowanie w odniesieniu do dzieci i młodzieży oraz 

wydarzeń historycznych; 



- Kształtowanie świadomości i postaw młodego pokolenia poprzez 

upowszechnianie wiedzy o życiu i działalności Jana Pawła II jako 

człowieka, a nie męża stanu; 

- Doskonalenie umiejętności publicznego przedstawiania prezentacji 

multimedialnej; 

- Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną; 

 

 

IV. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ 
 

Komisja Konkursowa będzie oceniać walory prezentacji multimedialnej.  

 

 

V. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU 

 

Konkurs jest organizowany w II etapach: 

Etap I – szkolny 

Etap II – finałowy, międzyszkolny 

 

Etap I  

- Podczas pierwszego etapu uczniowie klas VI i VII przygotowują 

prezentację multimedialną poświęconą  Papieżowi Janowi Pawłowi II 

(Jan Paweł II w okresie swojego pontyfikatu). 

         -  Prezentacja powinna być przygotowana w programie Microsoft Power     

  Point  i zapisana w pliku o formacie pps. 

        -  Prezentacja powinna zawierać 25 slajdów. 

         -  Praca powinna być wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu. 

        -  W bibliografii prezentacji powinny być zamieszczone informacje  

           o wykorzystanych materiałach źródłowych. 

       -  Do pracy należy załączyć metryczkę zawierającą imię i nazwisko    

 ucznia, klasę, numer i nazwę szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela –  

 opiekuna. 



Eliminacje konkursowe na I etapie przeprowadzi Szkolna Komisja 

Konkursowa, powołana przez Dyrektora Szkoły, przyjmując ustaloną 

przez siebie formę oraz kryteria oceniania prac konkursowych.  

Szkolna Komisja Konkursowa kwalifikuje do udziału na kolejnym etapie 

maksymalnie dwóch uczniów. Prezentacje multimedialne przesyła drogą 

elektroniczną na adres: sp202konkursJPII@wp.pl lub składa je na nośniku 

elektronicznym w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 202 w Łodzi  

ul. Jugosłowiańska 2 wraz z kartą zgłoszenia (załącznik nr 1) 

 

Eliminacje międzyszkolne przeprowadzi, powołana przez Dyrektora 

Szkoły Podstawowej nr 202 w Łodzi, Komisja Konkursowa. 

 

Etap II - Finałowy 

 Komisja Konkursowa dokona przeglądu i weryfikacji zgłoszonych 

prezentacji, ocenia prace i kwalifikuje zwycięzców. 

Komisja Konkursowa ocenia: 

1. poprawność merytoryczną zamieszczonych w prezentacji informacji –   

  okres pontyfikatu Papieża, przedstawienie sylwetki Jana Pawła II jako  

  człowieka, a nie męża stanu 

2. przejrzystość i uporządkowany chronologicznie lub tematycznie układ  

   prezentacji 

3. innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu 

4. adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawionych   

   treści 

5. ogólne wrażenie estetyczne i artystyczne  –  dobór zdjęć, kolorów  

   tła, etc 

 

 Zwycięzcami zostaną uczniowie, których prace uzyskają największą 

liczbę punktów. 

Komisja Konkursowa ustala kolejność lokat ( I, II i III miejsce) 



 

VI. TERMINARZ KONKURSU  
 

Upowszechnienie informacji o konkursie, przesłanie Regulaminu do szkół 

-  do dnia 11 kwietnia2018 r. 

 

Oddanie prac do nauczyciela informatyki Mariusza Rudzińskiego do 

27 kwietnia 2018 r.  

 

Eliminacje na I etapie (szkolnym) - do dnia 11 maja 2018 r. 

 

Zgłoszenie uczniów do konkursu i nadesłanie prac –  

do dnia 11 maja 2018 r. 

 

Eliminacje na II etapie (informacja o przyznanych miejscach) –  

do dnia 16 maja 2018 r.  

 

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród - w dniu 23 maja 2018 r.,  

godz. 10.40 
 

 

VII. ZGŁASZANIE UCZNIÓW DO KONKURSU 

 

KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE (w załączeniu) 

należy przesłać pocztą na adres: 

                   Szkoła Podstawowa nr 202 w Łodzi 

                    ul. Jugosłowiańska 2, 92-720 Łódź 

lub faksem  na numer 42 648-41-70 ; 42 648-47-91 

albo pozostawić w sekretariacie szkoły  

 

VIII.  MIEJSCE PRZEPROWADZENIA ELIMINACJI KONKURSO-

WYCH 

 

- Eliminacje szkolne – macierzyste szkoły uczniów 

- Finał konkursu – Szkoła Podstawowa nr 202 w Łodzi,  

ul. Jugosłowiańska 2. 

- Podsumowanie konkursu Szkoła Podstawowa nr 202 w Łodzi 

 

IX. SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW 

 



      Wyniki konkursu z poszczególnych etapów (z wyjątkiem szkolnego) będą   

     podane do wiadomości uczestników konkursu na stronie internetowej  

     Szkoły Podstawowej nr 202 w Łodzi: sp202konkursJPII@wp.pl  

      

     Wyniki finału zostaną ogłoszone w dniu 23 maja 2018 r. 

 

X. NAGRODY 
      

        Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe, finaliści  

      konkursu zostaną uhonorowani dyplomami. Nauczyciele laureatów i finalis- 

      tów otrzymają stosowne podziękowania. Szkoły laureatów zostaną uhonoro-  

      wane dyplomami. 

 

XI. UWAGI KOŃCOWE 

 

      - Każdy uczeń przystępując do eliminacji konkursowych zobowiązany jest  

       do okazania ważnej legitymacji szkolnej. 

     - Praca zgłoszona do konkursu musi być przygotowana specjalnie  

       i wyłącznie do celów niniejszego konkursu oraz wykonana samodzielnie. 

     - Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne. 

     - Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację    

      danych osobowych uczniów i nauczycieli na stronie internetowej Szkoły  

      Podstawowej nr 202 w Łodzi oraz na publikację zdjęć. 

 

XII. ZAŁĄCZNIKI 
 

Załącznik Nr 1- KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 
 



ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

.............................................             ...........................            

(pieczęć Szkoły)               (data) 

 

Szkoła Podstawowa nr 202  

                                                                             im. Jana Pawła II 

                                                                 92-720 Łódź, ul. Jugosłowiańska 2 

 

KOMISJA KONKURSU,, JAN PAWEŁ II - PAPIEŻ, JAKO 

CZŁOWIEK, KTÓRY BARDZO KOCHAŁ DZIECI” 

                                                                    VI edycja konkursu 
 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 

LP. 

IMIĘ I NAZWISKO 

UCZNIA 

(wpisać drukowanymi 

literami) 

KLASA 

IMIĘ  

I NAZWISKO 

NAUCZYCIELA  

PROWADZĄCEGO 

PODPIS 

NAUCZYCIELA 

PROWADZĄCEGO 

     

     

     

     
 

NAZWA SZKOŁY: ..................................................................................................................... 

 

ADRES SZKOŁY: ....................................................................................................................... 

 

DZIELNICA: ............................................................................................................................... 

 

INNE INFORMACJE WAŻNE DLA ORGANIZATORA KONKURSU: ................................ 

 

....................................................................................................................................................... 

 

 

                                                                               AKCEPTACJA DYREKTORA SZKOŁY 

....................................................................... 

                                                                                

                                                                                     (podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły) 

 

 

KARTĘ ZGŁOSZENIA można przesłać pocztą na adres: Szkoła Podstawowa nr 202 ul. 

Jugosłowiańska 2 92-720 Łódź, faksem (42 648-41-70; 42 648-47-91) lub pozostawić  

w sekretariacie szkoły. 

   


