
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

 „Życie Świętej Matki Pauli Montal – 

powołanie do pomocy i miłości ” 

 

Życie Matki Pauli Montal można określić jako powołanie do miłości i do pomocy młodzieży 

poprzez chrześcijańskie wychowanie i ich awans społeczny. Szkoła Podstawowa nr 45 im. 

Pauli Montal Sióstr Pijarek serdecznie zaprasza do udziału w konkursie na najpiękniejszą 

pracę plastyczną ukazującą scenę z życia naszej patronki szkoły. 

 

I.Organizator 

Szkoła Podstawowa nr 45 im. Pauli Montal Sióstr Pijarek w Krakowie 

 

II. Cele konkursu 

Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów życiem świętej. Na przykładzie życia; ukazanie 

wzorów życia chrześcijańskiego - ukazanie ważnej roli patrona. Doskonalenie umiejętności 

korzystania z różnych źródeł informacji (książki, Internet, żywoty świętych, czasopisma). 

Zainspirowanie uczniów do wyrażania swoich uczuć religijnych w twórczości plastycznej              

a także kształtowanie i rozwijanie uzdolnień plastyczno- technicznych dzieci i młodzieży. 

 Konkurs ma przybliżyć uczniom postać patronki szkolnej oraz zachęcić do niezwykłej 

przygody podczas poszukiwania informacji na jej temat. 

 Powstało wiele ciekawych realizacji opisujących życie świętej, można zainspirować się także 

animacją: https://www.youtube.com/watch?v=on_lWWRFukY. 

 

III. Warunki uczestnictwa w Konkursie, tematyka. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie wszystkich chętnych uczniów Szkoły 

Podstawowej nr 45 im. Pauli Montal Sióstr Pijarek w Krakowie. Zadaniem uczestników jest 

przygotowanie pracy plastycznej w dowolnej technice plastycznej zainspirowanej hasłem 

przewodnim konkursu np. malarstwo/ rzeźba/witraż z papieru i kolorowej bibuły/ animacja/ 

kolaż/ plakat/ fotomontaż (tradycyjny - przy pomocy kleju i nożyczek, lub fotomontaż 

cyfrowy (w programie graficznym). Pracę konkursową można również przygotować w formie 

lapbooka, (czyli papierowej planszy lub teczki z zamieszczonymi wewnątrz wiadomościami 

dotyczącymi patronki. Informacje o patronce w lapbooku można wykonać w dowolnej 

kolorystyce i formie. Teczka lub plansza jest przestrzenią na rysunki, opowiadania, wykresy, 

https://www.youtube.com/watch?v=on_lWWRFukY


terminy czy zdjęcia. Wszystkie informacje umieszczone są np. w wyciętych i naklejanych 

kieszonkach, książeczkach o przeróżnych kształtach, na karteczkach, wachlarzach, 

harmonijkach, diagramach itd.). 

Zgłoszone prace muszą nawiązywać w swej treści do sceny z życia naszej patronki szkoły.  

Przedmiotem rywalizacji konkursowej jest wykonanie płaskiej (2D) lub przestrzennej (3D) 

pracy plastycznej.  

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: praca w wymiarze indywidualnym lub 

Rodzinnym :) 

 Pracę konkursową należy opatrzyć metryczką zawierającą: imię i nazwisko autora oraz 

klasę a także kategorię (praca samodzielna/ praca Rodzinna). 

 

IV. Terminy: 

Prace konkursowe należy dostarczyć do Pani mgr Pauliny Jordan lub do sekretariatu szkoły 

najpóźniej do 24 lutego 2022 r. Ogłoszenie wyników nastąpi na Eucharystii podczas 

jubileuszu 26 lutego 2022 o godzinie 10:00. 

 

V. Kryteria oceny prac: 

Spójność z tematem, atrakcyjność kompozycji, walory artystyczne, estetyka i staranność 

wykonania, ciekawy pomysł. 

 

VI. Jury 

Oceny prac konkursowych dokona powołane przez organizatora jury pod przewodnictwem 

Siostry Dyrektor s. mgr Kingi Żelazko Sch.P. 

 

VII. Uwagi końcowe: 

Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego 

Regulaminu. Dodatkowych informacji o konkursie udziela pani mgr Paulina Jordan. 

 

VIII. Plakat konkursowy: 

 

 

 



 

 

 

 


