
ARCHIDIECEZJALNY KONKURS SANTO SUBITO 

o świętym Janie Pawle II 

XII edycja 

Archidiecezjalny Konkurs SANTO SUBITO o świętym Janie Pawle II  XII EDYCJA 

PATRONAT NAD KONKURSEM OBJĄŁ ARCYBISKUP METROPOLITA 

WARSZAWSKI 

 

„ŚW. JAN PAWEŁ II UCZĄCY WSZYSTKICH SOLIDARNOŚCI” 

 

Organizatorami Konkursu są: 
Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej 

Współorganizatorami Konkursu są: doradcy metodyczni nauczania religii 

 

Regulamin Konkursu (założenia ogólne) 

 

Cel Konkursu: 
Zainteresowanie osobą i nauczaniem św. Jana Pawła II, szerzenie Jego kultu oraz ukazanie 

codzienności życia papieża. W tym roku chcemy zwrócić szczególną uwagę uczestników 

Konkursu na odpowiedzialność i wrażliwość , jakiej uczył św. Jan Paweł II, na losy drugiego 

człowieka. Zwłaszcza tego, który potrzebuje pomocy ale nie może za to niczym się 

odwdzięczyć.  

  

Założenia ogólne Konkursu: 
Archidiecezjalny Konkurs SANTO SUBITO o świętym Janie Pawle II, zwany dalej 

Konkursem trwa od października 2022 roku do listopada 2022 roku. 

Konkurs jest skierowany do uczniów wszystkich typów szkół podstawowych, znajdujących 

się na terenie Archidiecezji Warszawskiej. 

  

We wszystkich typach szkół Konkurs odbywa się w dwóch etapach 
Etap I – szkolny 

Etap II – diecezjalny 

 

 Konkurs dedykowany jest dla uczniów szkół podstawowych (klasy 0-8) oraz szkół 

specjalnych. W konkursie zostaną uwzględnione kategorie wiekowe uczestników. 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA I SZKOŁY SPECJALNE 
Temat: Święty Jan Paweł II – Papież uczący wszystkich solidarności. 

Uczeń wybiera jedno lub kilka wydarzeń z codziennego życia św. Jana Pawła II i wykonuje 

ilustrację. 

  

Kategorie wiekowe 
Klasy 0 – 8 

W szkołach specjalnych wszystkie kategorie wiekowe. 

 

Technika i format pracy: 



- technika – dowolna, forma płaska 

- format A3 

- prace indywidualne, samodzielna, podpisane, na odwrocie pracy zamieszczona metryczka  

(brak wypełnionej prawidłowo DRUKOWANYMI LITERAMI  metryczki będzie 

dyskwalifikował pracę z II etapu Konkursu)  – załącznik nr 1 

- każdy uczestnik składa jedną pracę 

- udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie 

danych osobowych uczestnika na potrzeby konkursu. 

  

 Kryteria oceniania prac konkursowych: 

- zgodność z tematem 

- estetyka wykonania 

- pomysłowość i oryginalność 

- walory artystyczne 

- kompozycja 

- samodzielność wykonania 

 

Uwaga! 
Prace stają się własnością Organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnego 

wykorzystania jako materiał wystawowy oraz do ich publikowania. 

  

Terminy realizacji Konkursu: 

do 30 września 2022 r. należy przesłać na adres mailowy ks.marcinklotz@gmail.com 

zgłoszenie Szkoły w której uczniowie wezmą udział w Konkursie. 

 

I etap – szkolny 
Trzy najlepsze prace na etapie szkolnym z każdej kategorii wiekowej (kl. 0, I, II, III itd.) 

należy przekazać do Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży pocztą lub poprzez 

katechetę, do 25 listopada 2022 roku (liczy się data stempla pocztowego) wraz z 

wypełnionym protokołem z przebiegu etapu szkolnego Załącznik nr 3. Komisję Konkursową 

na tym etapie powołuje dyrektor szkoły. 

 

II etap – diecezjalny 
Rozstrzygnięcie Konkursu na etapie diecezjalnym odbędzie się do 30 grudnia 2022 roku. 

 

Wszyscy laureaci wraz z opiekunami zaproszeni są na Galę Finałową. Po zakończeniu 

Gali wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Archidiecezji. 

Gala Finałowa odbędzie się w Auli wykładowej na Akademii Katolickiej w Warszawie 

przy ul. Dewajtis 3 dnia 27 kwietnia 2023 o godz. 12.00. 

  

 

 

 


