
 
 
 
 
 

 

 
 

KONKURS 
 

„ JAN PAWEŁ II W NASZEJ PAMIĘCI” 
 

IV EDYCJA 
 

ZAPRASZAMY UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  
ORAZ GIMNAZJÓW 

DO UDZIAŁU W KONKURSIE POŚWIĘCONYM 
OSOBIE ŚWIĘTEGO PAPIEŻA POLAKA JANA PAWŁA II. 

 
CEL GŁÓWNY KONKURSU: 

 SZERZENIE ZAINTERESOWANIA MŁODZIEŻY 
DZIEDZICTWEM  PAPIEŻA JANA PAWŁA II 

  
CELE SZCZEGÓŁOWE: 

 kształcenie umiejętności korzystania z różnorodnych 
źródeł wiedzy, 

 kształcenie umiejętności pisania pracy literackiej na jeden 
z tematów: 

Jan Paweł II i młodzi – wczoraj i dziś 

Jan Paweł II – świadek nadziei 
 

Jan Paweł II - prorok naszych czasów 

 kształcenie umiejętności tworzenia pracy multimedialnej – 
prezentacji bądź kilkuminutowego filmu lub też animacji. 



 
 
 
 
 

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 konkurs odbywa się w trzech  kategoriach: historycznej, 
literackiej i multimedialnej, 

 w kategorii historycznej zostanie przesłany do szkół test 
dla uczniów, zawierający pytania otwarte i zamknięte na 
temat życia, twórczości i podróży apostolskich Jana Pawła 
II, 

 nauczyciele otrzymają klucz do testu również drogą 
mailową, 

 nauczyciele zgłaszający uczniów,  są zobowiązani do 
przeprowadzenia testu 

 w szkołach macierzystych oraz przesłania drogą mailową 
3 najlepszych prac do     Zespołu Szkół Budowlanych, 

 każda praca literacka ma tylko jednego autora, 
 w przypadku prac multimedialnych  - czas prezentacji do 

10 minut, 
 nauczyciele, których uczniowie zakwalifikują się do finału 

zostaną, powiadomieni mailowo lub telefonicznie, 
 prace przechodzą na rzecz organizatorów, 
 decyzja jury jest ostateczna. 

JURY: 
W skład komisji powołanej przez organizatorów będą wchodzić: 

 zaproszeni goście, 
 nauczyciele Zespołu Szkół Budowlanych, 
 przedstawiciele Samorządu Szkolnego ZSB. 

KRYTERIA OCENY PRAC: 

 poprawność merytoryczna, 
 poprawność językowa, 
 różnorodność wykorzystanych źródeł, 
 poprawny opis bibliograficzny, 



 
 
 
 
 

 

 bogactwo formy multimedialnej. 

PRZEBIEG KONKURSU: 

 zgłoszenia udziału w konkursie do 18.05.2018 roku, 
 termin nadsyłania prac literackich i multimedialnych:       

4.06.2018 roku, 
 termin przeprowadzenia testu 4.06.2017 roku, 
 ogłoszenie wyników konkursu 8.06.2017 roku. 

Na każdego finalistę czekają nagrody oraz dyplomy. 
Dla laureatów przewidziano I,II i III nagrodę oraz 
wyróżnienia w trzech  kategoriach. 
  
Zgłoszenia z dopiskiem 
KONKURS „JAN PAWEŁ II W NASZEJ PAMIĘCI” 
należy wysłać na adres mailowy: 
olejeczek@gmail.com 
 
Organizator: 
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH 
ul. PESTALOZZIEGO 18 
85-095 BYDGOSZCZ 
TEL/FAX 52 341-03-29 
 
Nauczyciele odpowiedzialni za przebieg konkursu: 
 
Joanna Piątkowska 
Elżbieta Szerszyńska 
Aleksandra Wachowiak 
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