
REGULAMIN KONKURSU 

Napełnieni Duchem Świętym 

Diecezjalny Konkurs dla uczniów szkół specjalnych 

Honorowy Patronat:  

Biskup Diecezji Drohiczyński J. E. Tadeusz Pikus 

Senator RP Waldemar Kraska  

Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska 

p.o. Podlaskiego Kuratora Oświaty Bożena Dzitkowska  

Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

Starosta Powiatu Sokołowskiego Leszek Iwaniuk 

Parafia Św. Jana Bosko  

Organizatorzy konkursu: 

Wydział Katechezy Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie 

Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim 

oraz Caritas Diecezji Drohiczyńskiej 

Szczegółowe informacje (regulamin konkursu, arkusz zgłoszeniowy) znajdują się pod 

adresem: www.katecheza.drohiczynska.pl oraz  www.zespec.sokp.pl 

II. Cele konkursu:  

 Głównym celem konkursu jest włączanie dzieci w obchody roku 

duszpasterskiego "Napełnieni Duchem Świętym"  

 Przybliżanie uczniom roli którą pełni Duch Święty w życiu każdego człowieka 

 Kształtowanie postawy zaufania w pomoc Ducha Świętego 

 Rozbudzenie potrzeby wzywania Ducha Świętego, który wspiera życie 

człowieka 

 rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci, 

 prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci. 

 integracja rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne 
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III. Zasady konkursu:  

- Konkurs adresowany jest do uczniów ze Szkół Specjalnych  i Ośrodków Szkolno-      

      Wychowawczych  z  województwa podlaskiego i mazowieckiego  

 

- Konkurs będzie przebiegał w następujących kategoriach: 

 Szkoły podstawowe( uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu lekkim  i umiarkowanym) Praca plastyczna – „Duch Święty  

w moim życiu” 

 Klasy gimnazjalne, Branżowe Szkoły I Stopnia (uczniowie  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim) Zilustruj przynajmniej 

jeden wybrany „Dar Ducha Świętego” lub zaprojektuj zaproszenie na 

uroczystość Sakramentu  Bierzmowania 

 Klasy gimnazjalne, Szkoły Przysposabiające do Pracy ( uczniowie  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym) Plakat- 

Napełnieni Duchem Świętym 

 

- Uczestnicy wykonują pracę zgodnie z hasłem konkursu  

- Format pracy: dowolny  

- 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 zgłoszenia według załączonego wzoru.  

- Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do dnia 25 marca 2018 r. 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.  

- Prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej  

- Rozstrzygnięcie konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się  

25.04.2018 o godz. 10.30 w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II   

w  Sokołowie Podlaskim.  
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IV. 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.          

- Objęcie patronatem niniejszego konkursu przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty 

nie oznacza wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, 

artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne 

podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły.                                                                      

   

 

Biuro organizacyjne:  

Zespół  Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim   

ul. Piłsudskiego 4  

08-300 Sokołów Podlaski 

  Tel. 257812220 

 

 

 

 

 


