
REGULAMIN  MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU 

NA WYKONANIE LAPBOOKA O ŚWIĘTYM JANIE PAWLE II 

pt. „Moja opowieść o Janie Pawle II” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła im. Jana Pawła II w Zbludowicach 

2. Celem konkursu jest: 
• popularyzacja wiedzy o życiu i działalności papieża Jana Pawła II, 

• popularyzacja lapbooka jako atrakcyjnej i nowoczesnej formy w edukacji 

• rozwijanie kreatywności uczniów, 

• kształcenie umiejętności poszukiwania informacji, 

• doskonalenie umiejętności zaprezentowania własnej wiedzy. 

      3. Adresatami konkursu są uczniowie klas IV-VIII. 

4. Warunki uczestnictwa: 

• Uczniowie przygotowują lapbooki związane z życiem i działalnością św. Jana Pawła II, 

więcej o lapbooku tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=-YghqFOiGBw 

• praca konkursowa ma nawiązywać do postaci Jana Pawła II (uczestnicy mogą zaprezento-

wać osobę papieża w każdym aspekcie, np.: Papież - pielgrzym, przyjaciel dzieci i młodzie-

ży, kochający góry i sport, poeta itd.),  

• praca powinna być wykonana z trwałych materiałów, różnymi technikami i metodami  

w formie pisemnej oraz rysunkowej z zachowaniem konstrukcji lapbooka. Nie dopuszcza 

się prac wykonanych z materiałów sypkich,  

• rozmiar: praca konkursowa powinna być wykonana w formie teczki nie większej niż format 

A4 przy zamknięciu, 

• każdy z uczniów może złożyć na konkurs jedną pracę, 

• praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora, 

• praca powinna zostać podpisana na odwrocie danymi osobowymi: imię i nazwisko autora 

pracy, klasa. 

Termin składania prac: pracę należy wykonać do 18 maja 2021 r.  i dostarczyć do biblioteki 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Zbludowicach. Prace będą prezentowane na stronie szkoły  

i w Kościele św. Brata Alberta w Busku - Zdroju.   

Ocena prac i nagrody: 

• Prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez 

Organizatora Konkursu. 

•  Podczas oceny Komisja będzie zwracała uwagę na: samodzielność wykonania i wkład pracy, 

oryginalność, pomysłowość, ciekawe ujęcie tematu, zgodność z tematem i estetykę. 

•  Za wyróżnione prace Komisja przyzna nagrody. 

• O wynikach oraz terminie wręczenia nagród uczniowie zostaną powiadomieni na stronie 

szkoły. 

 

 



Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w organizowanym 

przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Zbludowicach konkursie 

 pt. „Moja opowieść o Janie Pawle II” 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

 

........................................................................................................................... 

(imię i nazwisko dziecka) 

I. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka oraz moich (imię, na-

zwisko)  

…………………………………………….……………. 

(podpis) 

III. Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Organizatorów wizerunku mojego dziecka utrwalone-

go podczas rozstrzygnięcia konkursu, na stronach internetowych i w portalach społecznościowych 

oraz materiałach reklamowych organizatorów konkursu.  

…………………………………………………………….. 

(podpis) 

IV. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie wykonanej przez moje 

dziecko pracy konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, publikacji oko-

licznościowej, na stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych organizatorów 

oraz w innych formach utrwaleń.  

…………………………………………………… 

(podpis) 


