
ARCHIDIECEZJALNY KONKURS  

Czego uczy mnie św. Stanisław Kostka? 
dla uczniów szkół podstawowych w roku 2018/2019 

 
Cele konkursu: 

 przybliżenie postaci św. Stanisława Kostki, patrona dzieci, młodzieży oraz patrona Polski 

 zachęta do życia zgodnego z Ewangelią na wzór św. Stanisława Kostki  

 inspirowanie uczniów do kształcenia umiejętności: 

 celowego i świadomego korzystania z zasobów Internetu 

 tworzenia multimedialnych pokazów informacyjnych 

Przedmiot oceny konkursowej: 

Komisja Konkursowa będzie oceniać walory prac plastycznych (dla klas I - III)  

oraz walory i sposób prezentowania prac multimedialnych wykonanych w programie PowerPoint (dla 

klas IV - VI)  

Zalecana literatura: 

 List Biskupów Polskich o św. Stanisławie Kostce odczytany w kościołach 14 stycznia 2018 r. 

 Ks. W. Kućko, ks. J. Kwiatkowski ks. Waldemar Turek, Stanisław Kostka. Święty z Rostkowa 

1550-1568, Wydawnictwo: Arystoteles, 2010 

 strony internetowe zawierające informacje dotyczące św. Stanisława Kostki 

 

Konkurs jest organizowany w dwóch etapach: 

 etap I – szkolny, 

 etap II – archidiecezjalny. 

Eliminacje konkursowe na I etapie przeprowadzi Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez 

Dyrektora Szkoły.  

Uczniowie klas I - III wykonują techniką rysunkową lub malarską pracę plastyczną  

w formacie A4, prezentującą najważniejszy, zdaniem Autora pracy, moment życia św. 

Stanisława Kostki.  
Nauczyciel nakleja prace na kolorowym kartonie formatu A3, centrycznie, w prawym dolnym 

rogu umieszcza metryczkę wykonaną na białym papierze czcionką Times New Roman w rozmiarze 

10. Opis pracy winien zawierać: 

 temat pracy (kursywa), 

 imię i nazwisko autora pracy (druk pogrubiony, czcionka 12), 

 numer szkoły i klasę, do której autor uczęszcza, 

 imię i nazwisko nauczyciela (jednego) przygotowującego do uczestnictwa w Konkursie. 

Uczniowie klas IV - VI wykonują pracę w formie prezentacji PowerPoint. Uczeń winien 

wykazać się nie tylko znajomością życia i dzieła św. Stanisława Kostki, ale też zrozumieniem 

dlaczego został On ogłoszony patronem dzieci i młodzieży oraz potrafić wskazać, w czym 

współczesny młody człowiek, może tego Świętego naśladować. Prezentację trwającą nie dłużej niż 4 

minuty należy zapisać na płycie CD. Konieczne jest zastosowanie automatycznych przejść między 

slajdami oraz dołączenie plików muzycznych.  

Nauczyciel opisuje płytę drukowanymi literami (niezmywalnym markerem). Opis winien 

zawierać następujące informacje: 

 temat pracy, 

 imię i nazwisko autora pracy, 

 numer szkoły i klasę, do której autor uczęszcza, 

 imię i nazwisko nauczyciela (jednego) przygotowującego do uczestnictwa w Konkursie. 

Zadaniem Szkolnej Komisji Konkursowej jest wyłonienie prac trzech uczniów z klas I-III 

oraz prac trzech uczniów z klas IV-VI w szkole według przyjętych przez siebie kryteriów.  

Eliminacje konkursowe na etapie archidiecezjalnym zostaną przeprowadzone  

przez Komisję Konkursową powołaną przez Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Łódzkiej.  

W przypadku prac plastycznych Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria: 

 treść (zgodność z tematem, zawartość informacyjną), 



 formę (kompozycję, kolorystykę), 

 walory dodatkowe (oryginalność, estetykę wykonania). 

W przypadku prac multimedialnych Komisja Konkursowa oceni: 

 zawartość merytoryczną (zgodność z tematem, dobór i jakość wykorzystanego materiału), 

 kompozycję (spójność i logikę prezentacji, efektywność wykorzystania czasu), 

 język (komunikatywność, poprawność ortograficzną i stylistyczną), 

 formę prezentacji (stopień wykorzystania dodatkowych efektów audiowizualnych, zastosowane 

środki przekazu i rozwiązania graficzne, umiejętność łączenia elementów tekstu, grafiki, 

dźwięku) 

 dodatkowe walory (oryginalność i wrażenia artystyczne). 

Uwaga: Katecheci z jednej szkoły przysyłają jedną, wspólną kartę zgłoszenia. Łączna liczba prac 

z jednej szkoły nie może przekraczać trzech prac plastycznych (kl. I-III) oraz trzech prac 

multimedialnych (kl. IV-VI) bez względu na to, ilu katechetów w danej szkole naucza.  

Terminarz Konkursu: 

Prace konkursowe należy oddać w nieprzekraczalnym terminie 7 grudnia 2018 r. do 

nauczyciela informatyki Mariusza Rudzińskiego 

Eliminacje na I etapie zostaną przeprowadzone do 14 grudnia 2018 roku.  

Dostarczenie prac konkursowych wraz z KARTĄ ZGŁOSZENIA do organizatora nastąpi 

najpóźniej do 11 stycznia 2019 roku. 

Eliminacje na II etapie zostaną przeprowadzone do 5 kwietnia 2019 roku. 

Zgłaszanie uczniów do Konkursu: 

KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE (w załączeniu)  

wraz z pracami uczniów należy dostarczyć do 11 stycznia 2019 roku do Wydziału Katechetycznego 

Kurii Metropolitalnej w Łodzi, 90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 3,  

tel. 042 66 48 756.  

Sposób i termin ogłoszenia wyników: 

Wyniki konkursu będą podane do wiadomości uczestników konkursu na stronie internetowej 

Wydziału Katechetycznego Łódzkiej Kurii Metropolitalnej http://www.katecheza.lodz.pl/.  

Nagrody: 

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody. 

Nauczyciele laureatów zostaną uhonorowani dyplomami. 

Uczniowie i nauczyciele biorący udział w etapie archidiecezjalnym dostaną zaświadczenia. 

Uwagi końcowe: 

 Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych przez Organizatora Konkursu w celach wynikających z regulaminu tego 

Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. 

Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

 Prace zbiorowego autorstwa oraz prace zwinięte w rulon lub zniszczone  w wyniku 

niewłaściwego zapakowania nie będą brane pod uwagę. 

 Prac uczniów nie zwracamy. 

 Podsumowanie Konkursu, wręczenie nagród oraz dyplomów nastąpi podczas Gali 

Konkursowej, która odbędzie się 13 czerwca 2019 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Kurii, 

ul. ks. I. Skorupki 3. 

 Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne. 

Odpowiedzialna za Konkurs: 

Irena Wolska, doradca metodyczny ds. nauki religii 

http://www.katecheza.lodz.pl/


(pieczęć Szkoły)        (data) 

 

 

 

KOMISJA ARCHIDIECEZJALNEGO KONKURSU  

PLASTYCZNEGO i MULTIMEDIALNEGO 

Czego uczy mnie św. Stanisław Kostka? 
 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

(proszę wpisać drukowanymi literami) 
 

 

Klasa Imię i nazwisko ucznia 
Imię i nazwisko  

nauczyciela prowadzącego 

Podpis nauczyciela 

prowadzącego 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Przypominamy zasadę, że katecheci z jednej szkoły przysyłają jedną, wspólną kartę zgłoszenia. 

Łączna liczba prac z jednej szkoły nie może przekraczać trzech prac plastycznych (kl. I-III) oraz trzech 

prac multimedialnych (kl. IV-VI), bez względu na to, ilu katechetów w danej szkole naucza.  

Złamanie tej zasady powoduje wyeliminowanie prac wszystkich uczniów danej szkoły  

z udziału w Konkursie. 

 

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

 

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

 

Liczba uczestników eliminacji szkolnych: ..................................... 

 
                                                                                 AKCEPTACJA DYREKTORA SZKOŁY 

 

 

.......................................................................... 
                                                                        (podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły) 

 

 

KARTĘ ZGŁOSZENIA należy dostarczyć wraz z opisanymi pracami uczniów do Wydziału 

Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Łódzkiej, 90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 3, tel. 042 66 48 

756.  


