
Konkurs recytatorski i literacki 
„Bliżej Jana Pawła II”  

Konkurs recytatorski i konkurs literacki są częścią
 „Szkolnych Teatraliów 2020”, 

które w tym roku w całości poświęcone są Janowi Pawłowi II. 

1. Uczestnicy Konkursów:
Do udziału w Konkursach zaproszeni są wszyscy uczniowie naszej Szkoły. 

2. Cel Konkursów:
Celem Konkursów jest ukazanie bogactwa osobowości Karola Wojtyły – świętego Jana Pawła II poprzez
obcowanie z Jego twórczością poetycką, prozatorską i ich wartościami ogólnoludzkimi.
Konkurs  recytatorski stwarza  także  możliwość  poznania  osoby  i  działalności  Jana  Pawła  II  poprzez
twórczość innych autorów.
Konkurs literacki pozwala w dowolnej formie wypowiedzi (wiersz, list, opowiadanie) stworzyć własny,
kreatywny przekaz na temat życia, działalności i myśli św. Jana Pawła II.      

3. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursach.
 Konkurs Recytatorski przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych:  

I kategoria: uczniowie klas I-II 
II kategoria: uczniowie klas III- IV
Uczestnik konkursu prezentuje jeden wybrany przez siebie utwór (wiersz lub fragment prozy), który 
spełnia jedno z wskazanych kryteriów: 
- jest autorstwa św. Jana Pawła II,
- dotyczy osoby i życia papieża, lub nawiązuje do nauczania św. Jana Pawła II (autorem nie jest papież).   
 Konkurs Literacki przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych:  

I kategoria: uczniowie klasa I - II
II kategoria: uczniowie klas III- IV 
Uczestnik konkursu napisze pracę literacką w dowolnej formie wypowiedzi: opowiadanie, list lub wiersz 
(objętość pracy 1- 2 strony formatu A-4, na komputerze), której tematem będzie do wyboru:

             - Jan Paweł II jako dziecko, 
            -  Jan Paweł II człowiek o wielkim sercu,
            -  Karol – chłopiec, który został papieżem.

Jeden autor może napisać tylko jedną pracę literacką i musi to być praca samodzielna (dopuszcza się pomoc 
rodziców uczestnikom z klasy I-II przy przepisywaniu tekstu na komputer). 

Najlepsze prace (wyróżniających się oryginalnością, poprawnością językową, twórczym podejściem), 
oraz recytacje zostaną nagrodzone.

4. Ważne daty i terminy
 Przesłuchanie uczestników Konkursu Recytatorskiego odbędzie się dnia 30 marca 2020 r. (poniedziałek) 

w czasie zajęć lekcyjnych. Występy uczestników ocenia Jury. Widownia to uczniowie i nauczyciele naszej 
szkoły, oraz chętni rodzice. 

 Chęć udziału w Konkursie Recytatorskim należy zgłosić swojemu Wychowawcy do dnia 27 marca 2020r.
(piątek). Do zgłoszenia dołączamy tytuł utworu i wydrukowany tekst. Prace uczestników ocenia Jury.

 Chęć udziału w Konkursie Literackim, wraz z pracą w formie papierowej (praca podpisana - klasa, imię i 
nazwisko autora) należy zgłosić do wtorku 24.03.2020 r. do p. Katarzyny Kryczki.

 Wyniki Konkursów zostaną ogłoszone 30 marca 2020 r.


