
 
 

Regulamin 

 

Diecezjalnego Konkursu dla uczniów szkół specjalnych  

„Mój przyjaciel Anioł Stróż” 

I. Organizatorzy: 
 Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim  
 Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie 

 Fundacja MATER 

Szczegółowe informacje (regulamin konkursu, arkusz zgłoszeniowy) znajdują się pod 
adresem: www.katecheza.drohiczynska.pl oraz  www.zespec.sokp.pl 

II. Cele konkursu:  

 Ukazanie prawdy o tym, że Anioł Stróż jest naszym opiekunem danym nam 

przez Pana Boga. 

 Kształtowanie postawy wiary w realną pomoc Anioła Stróża.  

 Wychowanie do osobistej modlitwy do Anioła Stróża.  

 Kształtowanie postawy wdzięczności Bogu za pomoc duchowych opiekunów.  

 Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci. 

 Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci.  

 Integracja rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne  

III. Zasady konkursu:  

 Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze Szkół Specjalnych i 

Ośrodków Szkolno-Wychowawczych z województwa podlaskiego i 

mazowieckiego  

 Konkurs będzie przebiegał w następujących kategoriach: 

 Kategoria I 

Kasy I-III Szkoła podstawowa - uczniowie z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim  i umiarkowanym: 

Praca plastyczna „Portret mojego Anioła Stróża” 
 Kategoria II 



Klasy IV-VI Szkoły podstawowej - uczniowie z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim  i umiarkowanym: 
Praca plastyczna „Mój Anioł Stróż" 

 
 Kategoria III 

Klasy VII-VIII Szkoły podstawowej i III gimnazjum- uczniowie z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim: 
Zilustruj okładkę do książki o Aniołach i nadaj jej tytuł 

 
 Kategoria IV 

Klasy VII-VIII Szkoły podstawowej, III gimnazjum i Szkoła  
Przysposabiająca do Pracy- uczniowie z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym: 

Wykonaj postać swojego Anioła Stróża dowolną techniką  
 

 Kategoria V 

Szkoła Branżowa I Stopnia i Szkoła Zawodowa - uczniowie z  

Niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim:  
Praca w formie modlitwy „Moja rozmowa z Aniołem Stróżem” 
 

 Uczestnicy wykonują pracę zgodnie z hasłem konkursu  

 Format pracy: dowolny, dopuszcza się formę przestrzenną  

 Technika wykonania prac dowolna: malarstwo, grafika, rysunek (płaska, bez 

użycia materiałów nietrwałych: plasteliny, modeliny, bibuły, kaszy itp.,                             

z możliwością eksponowania w ramie pod szkłem).  

 Na odwrocie każdej pracy należy nakleić stopkę z danymi autora pracy 

załączoną do regulaminu.   

 Do prac należy dołączyć kartę pracy ucznia według załączonego wzoru 

(załącznik 2), zgodę na publikacją i przetwarzanie danych osobowych 

(załącznik 3) oraz klauzulę informacyjną o danych osobowych (załącznik 4).  

 Prace wraz z protokołem z etapu szkolnego (załącznik 1) należy składać do 

dnia 12.04.2019 osobiście   w   Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II                  

w Sokołowie Podlaskim lub listownie (decyduje data stempla pocztowego)                   

na adres:  

Zespół  Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim  

ul. Piłsudskiego 4  

08-300 Sokołów Podlaski  

 Prace oceni Jury powołane przez organizatorów.  

 Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni.  

 Objęcie patronatem niniejszego konkursu przez Mazowieckiego Kuratora 

Oświaty i Podlaskiego Kuratora Oświaty nie oznacza wpisania tego 

przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, 

organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działa jące na 

terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 



 Prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej  

 Rozstrzygnięcie konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się  

14.05.2019 o godz.10.30 w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w  

Sokołowie Podlaskim.  

 

V. Uwagi organizatorów:  

 Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą 

brane pod uwagę).  

 Przy ocenie prac będzie brane pod uwagę: pomysłowość, samodzielność pracy, 

estetyka oraz oryginalność techniki jaką praca będzie wykonana  

 Uczestnik konkursu składa tylko jedną pracę, szkoła maksymalnie 6  prac z każdej 

kategorii.  

 Prac konkursowych nie należy podklejać ani oprawiać.  

 Prace zrolowane, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nadesłane  po 

terminie oraz niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.  

 Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność 

organizatorów.  

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich wystawiania i nieodpłatnego 

reprodukowania oraz możliwość zmian w regulaminie, o których zainteresowani 

zostaną powiadomieni pisemnie.     

Biuro organizacyjne:  

Zespół  Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim   
ul. Piłsudskiego 4   
08-300 Sokołów Podlaski 

  Tel. 257812220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram realizacji 

Diecezjalnego Konkursu dla uczniów szkół specjalnych 

„Mój przyjaciel Anioł Stróż” 

 

 

TERMIN 

 

ZADANIE 

 

 

18.02.2019r. 

 

Ogłoszenie konkursu. Rozesłanie  do  szkół  regulaminów. 
 

 

 

do 29.03.2019r. 

 

 
Etap  szkolny  konkursu. 

 

do 12.04.2019 r. 

 

 
Etap  diecezjalny.  

 

 

26. 04. 2019r. 

 

Ogłoszenie listy nagrodzonych  uczniów w etapie  diecezjalnym. 
 

 

14.05.2019r. 

 

Diecezjalny   finał.  
 

 

14.06.2019r. 

 

 

Podsumowanie  konkursu – sprawozdania. 

 

 

 

 


