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OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY 

HASŁO KONKURSU: 

Czy w XXI w. może nas czegoś nauczyć św. Wincenty Pallotti? 

 

ORGANIZATORZY: 

Szkoła Podstawowa im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie 

 

PATRONAT HONOROWY: 

➢ Minister Edukacji i Nauki 

➢ Lubelski Kurator Oświaty  

➢ Przełożony Prowincjalny Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego 

(Pallotyni) Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie 

 

REGULAMIN KONKURSU: 

Cele konkursu: 

• pobudzenie aktywności twórczej uczniów w zakresie literatury i plastyki 

• doskonalenie umiejętności sprawnego i poprawnego posługiwania się językiem polskim 

• doskonalenie warsztatu plastycznego 

• rozwijanie kreatywności i wyobraźni uczniów 

• ukazanie aktualności przesłania słów św. Wincentego Pallottiego  

• upowszechnienie wiedzy o nauce głoszonej przez św. Wincentego Pallottiego 

• promowanie wartości, które przyświecały naszemu patronowi 

Uczestnicy: 

• konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych 
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Kategorie wiekowe: 

• uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej  

• uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej 

• uczniowie klas 7-8 szkoły podstawowej 

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach –  

literackiej i plastycznej 

Konkurs literacki: 

• Warunkiem udziału w konkursie jest zredagowanie przez ucznia pracy pisemnej – 

opowiadania, którego tematem będą słowa św. Wincentego Pallottiego: Odwagi! 

Działajmy, działajmy..... Czyńmy w miarę sił naszych wszelkie dobro, nieskończenie 

wiele dobra! 

• Nadsyłane mogą być tylko opowiadania dotąd niepublikowane i nienagradzane 

w żadnym innym konkursie (do trzech stron maszynopisu, czcionka 12 pkt. Times New 

Roman, margines 1,5 cm, interlinia 1,5, format PDF).  

• Ocenie pracy podlega:  

− zgodność z tematem,  

− oryginalność ujęcia tematu,  

− poprawność językowa, ortograficzna, interpunkcyjna wypowiedzi. 

Konkurs plastyczny: 

• Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie przez ucznia pracy plastycznej, 

której tematem będą słowa św. Wincentego Pallottiego: Odwagi! Działajmy, 

działajmy..... Czyńmy w miarę sił naszych wszelkie dobro, nieskończenie wiele dobra! 

• Nadsyłane mogą być tylko prace plastyczne dotąd niepublikowane i nienagradzane 

w żadnym innym konkursie. 

• Technika wykonania pracy dowolna w obrębie technik płaskich malarskich, 

rysunkowych i graficznych: pastele, kredki, tusze, akwarele, olej, collage oraz projekty 

komputerowe. Wykonane prace należy przesłać w wersji cyfrowej (zdjęcia prac 

w wersji elektronicznej JPG). 

• Prace przestrzenne nie podlegają ocenie.  

• Ocenie pracy podlega:  

− zgodność z tematem konkursowym, 

− oryginalność realizacji i sposób interpretacji tematu, 

− dobór środków wyrazu plastycznego, 

− walory estetyczne, 

− samodzielność wykonania.  
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Warunki uczestnictwa:  

• Zgłoszenia uczestnika konkursu dokonuje jego rodzic/opiekun.  

• W celu wzięcia udziału w konkursie niezbędne jest dokonanie rejestracji poprzez 

wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi oświadczeniami 

i zgodami https://forms.gle/e4QpU1nsDiCCBu996 . 

• Udział w konkursie jest bezpłatny.  

• Uczeń może przygotować tylko jedną pracę w każdej z kategorii. 

• Przyjmowane są tylko prace wykonane indywidualnie. 

• Nadesłane prace należy podpisać: imię i nazwisko autora, szkoła, klasa.  

• Termin rozpoczęcia konkursu – 27 września 2021 r.  

• Termin nadsyłania prac – do 30 listopada 2021 r.  

• Rozstrzygnięcie konkursu – 17 grudnia 2021 r.  

• Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły www.sp-

pallotti.pl . 

• Laureatów w trzech kategoriach wiekowych wyłoni Komisja Konkursowa powołana 

przez organizatora. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna.  

• Uroczysta gala podsumowująca Konkurs odbędzie się w siedzibie Szkoły. Planowana 

data (uzależniona od bieżącej sytuacji epidemicznej) to 21 stycznia 2022 r. (piątek) – 

dzień przed wspomnieniem św. Wincentego Pallottiego. Aktualne informacje zostaną 

zamieszczone na stronie internetowej Szkoły w pierwszej połowie stycznia.  

• Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane 

przez organizatora; nauczyciele/opiekunowie uczestników otrzymają podziękowania.  

• Laureaci i ich nauczyciele/opiekunowie zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną 

lub telefonicznie o terminie odbioru nagród.  

• W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje organizator w porozumieniu 

z Komisją Konkursową. 

• Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela koordynator: 

p. Iwona Bryła – e-mail: i.bryla@sp-pallotti.pl  

W temacie wiadomości prosimy wpisać: Konkurs literacko-plastyczny – Działajmy… 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału! 
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