
ZYGMUNTIADA 
17 września 2020 

 

I edycja Konkursu o Patronie Szkoły 

Św. Zygmuncie Szczęsnym Felińskim 
 

Temat: „Zygmunt Szczęsny oczami dziecka” 

 

 

Regulamin Konkursu 

Cel: 

Celem głównym Konkursu jest przybliżenie postaci św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego          
– Patrona Szkoły. 

Ponadto 

● uczczenie Patrona w dniu jego liturgicznego wspomnienia; 
● poznanie biografii Świętego; 
● pobudzenie twórczości, aktywności i kreatywności uczniów.  

 

Uczestnicy: 

W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie Szkoły Podstawowej Sióstr Rodziny Maryi w            
Markach zgodnie z zasadami określonymi w poszczególnych kategoriach. 
 

Kategorie: 

Konkurs będzie odbywał się w trzech kategoriach: 

1. plastyczna 
2. literacka  
3. konkurs wiedzy 

 



 

1. Kategoria plastyczna: 

● należy wykonać pracę plastyczną płaską w formacie A3 techniką dowolną. 
● praca powinna być wykonana samodzielnie przez ucznia i nawiązywać do tematu           

konkursu „Zygmunt Szczęsny oczami dziecka”; 
● pracę należy podpisać z tyłu imieniem i nazwiskiem oraz klasą; 
● prace nagrodzone będą w następujących kategoriach wiekowych:  

○ klasy I – III  
○ klasy IV - VI 

● prace konkursowe należy składać u s. Magdaleny do 14 września 2020 r. 

2. Kategoria literacka: 

● należy ułożyć wiersz nawiązujący do tematu konkursu „Zygmunt Szczęsny oczami          
dziecka”; 

● praca powinna być wykonana samodzielnie przez ucznia; 
● wiersz należy przepisać starannie pismem odręcznym (bez skreśleń) lub na          

komputerze; 
● prace nagrodzone będą w następujących kategoriach wiekowych: 

○ klasy II – III 
○ klasy IV - VI 

● prace konkursowe należy składać u s. Magdaleny do 14 września 2020 r. 

3. Konkurs wiedzy: 

● do konkursu zgłaszają się trzyosobowe drużyny (w każdej drużynie przynajmniej          
jeden uczeń edukacji wczesnoszkolnej i przynajmniej jeden uczeń s klas IV – VI); 

● drużyny zgłaszają się do s. Magdaleny najpóźniej 10 września 2020 r.; 
● drużyny, po dokonaniu zgłoszenia, otrzymują materiały, na podstawie których         

przygotowują się do konkursu; 
● pytania i zadania rozwiązywane są wspólnie, przez całą drużynę; 
● pytania dotyczą postaci Zygmunta Szczęsnego Felińskiego; 
● konkurs odbędzie się w Dzień Patrona Szkoły 17 września 2020. 

 

Honorowy patronat “Zygmuntiady” objęła Matka Generalna Zgromadzenia. 

 


