
ŚWIĘTY STANISŁAW KOSTKA  
WZOREM MIŁOŚCI OJCZYZNY                                

W 100 LECIE JEJ NIEPODLEGŁOŚCI 

 

Cele konkursu: 

 włączenie się w obchody Roku św. Stanisława Kostki i  450. rocznicy Jego 

śmierci; 
 przybliżenie postaci i pogłębienie wiedzy na temat św. Stanisława Kostki; 
 zainspirowanie jego drogą poszukiwania Boga. 
 upowszechnienie wartości, jakie wyznawał i zasad, według których żył; 
 ukazanie, na czym polega prawdziwa świętość osiągnięta w tak młodym  

wieku, 

 uświadomienie, że praca i modlitwa to droga, by w krótkim czasie stać się 
dojrzałym chrześcijaninem, 

 inspiracja młodego pokolenia do refleksji nad wyborami dokonywanymi 
w życiu i wartościami, którymi się kieruje oraz zachęta do bycia 
wytrwałym w dążeniu do wytyczonego celu; 

 propagowanie pozytywnych wzorców osobowych  i patriotycznych wśród 
młodzieży; 

 

Warunki udziału w konkursie: 
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej 
nr 20 im. Księcia Jana Dobrego w Opolu. 
2. Konkurs przeprowadzony będzie w 3 kategoriach: 
Kategoria 1 – dla uczniów kl. II -III – konkurs plastyczny; 

Kategoria 2 – dla uczniów kl. IV-V – test wiedzy; 

Kategoria 3 – dla uczniów kl. VI-VIII – konkurs na najciekawszą prezentację 
multimedialną o św. Stanisławie Kostce. 

 

Kategoria 1 – konkurs plastyczny dla uczniów kl. II-III. 

 Każdy uczeń może wykonać jedną pracę plastyczną. Dopuszcza się 
następujące formy prac: 

 rysunek (format A4 lub A3) wykonany dowolną techniką, 
 praca malarska (format A4 lub A3) wykonana dowolną techniką,  



 wycinanka, wydzieranka, kolaż (format A4 lub A3) wykonany 
dowolną techniką,  

 Prace należy oddać u nauczycieli religii w terminie do 28.09.2018 r. 

 Kryteria Oceny :   

 -  estetyka oraz samodzielność wykonania pracy  
 -  trafność i poprawność ukazania tematu pracy  
 -  oryginalność i pomysłowość   

 jury oceniać będzie: 
 zgodność pracy z tematem konkursu;  
 estetykę pracy;  
 walory artystyczne; 

 oryginalność wykonania; 
 

Kategoria 2 – test wiedzy dla uczniów kl. IV-V – (pierwszy tydzień 
października) 
 

Kategoria 3 – dla uczniów kl. VI-VIII. 

1. Prezentację multimedialna należy przygotować w programie PowerPoint. 

2. Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę. 
3. Prace mogą być wykonywane tylko indywidualnie. 

4. Czas trwania prezentacji nie powinien przekraczać 10 minut. 
5. Prezentacja multimedialna powinna posiadać nie mniej niż 10 slajdów i nie 
więcej niż 15. 

6. Autor prezentacji podpisuje się na ostatnim slajdzie i podaje źródła 
informacji w oparciu o które powstała prezentacja. 
7. Prace należy składać na płycie CD u nauczyciela zajęć komputerowych/ 

informatyki/ katechetów. 
8. CD powinna być podpisana (imię, nazwisko, klasa, temat pracy). 
9. Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być zapisana w formacie 
umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w programie Microsoft Power 
Point (z rozszerzeniem *.ppt, *pptx, *.pps, *ppsx). 

10. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestników, 
nie naruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie uprzednio 
niepublikowane. 

12. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 05.10. 2018 r. 


