Regulamin konkursu przybliżającego sylwetkę patrona
Zespołu Szkół nr 2
w Krakowie – ks. prof. Józefa Tischnera
Organizatorzy:
Zespół Szkół nr 2 w Krakowie,
Rada Dzielnicy XIII
Konkurs ma na celu:
- Popularyzację postaci ks. Józefa Tischnera wśród dzieci i młodzieży
- Upowszechnianie wartości głoszonych przez ks. Tischnera
- Rozwój talentów artystycznych
- Wzmocnienie więzi ze środowiskiem lokalnym
Konkurs odbywać się będzie w trzech kategoriach:

szkoła podstawowa klasy I - III

szkoła podstawowa klasy V – VI

szkoła podstawowa klasy VII – VIII oraz gimnazjum

Kartka z życia ks. prof. Józefa Tischnera.
Zadaniem uczniów jest przedstawienie w formie literackiej lub plastycznej
dowolnego wydarzenia z życie ks. prof. Józefa Tischnera:
Szkoła podstawowa klasy I-III
Zadaniem
uczestników
konkursu
jest
wykonanie
pracy
obrazującej jakieś wydarzenia z biografii ks. Prof. Józefa Tischnera

plastycznej

 Prace plastyczne powinny być wykonane w formacie nie większym niż A3.
 Prace mogą być wykonane w dowolnej formie plastycznej (collage, rysunek,
grafika komputerowa) musi być to jednak technika płaska.
 Jury oceniając prace brać będzie pod uwagę: pomysłowość autora oraz
estetykę pracy.
 Każdy uczeń może zgłosić do konkursu jedną prace.
Szkoła podstawowa klasy IV-VIII oraz gimnazjum
Uczestnicy konkursu piszą pracę literacką z perspektywy księdza profesora,
inspirowaną życiorysem Tischnera.
 Długość pracy nie powinna przekraczać 2 stron (Times New Roman, rozmiar
czcionki 12, interlinia 1,5)
 Prace mogą mieć dowolną formę literacką, może być to kartka z pamiętnika,






wiersz, opowiadanie, list i inne.
Prace powinny być w zgodne z prawdą historyczną, z głównymi faktami z
życia Tischnera.
Praca może ukazywać bardzo krótki fragment życia. np. jeden dzień z wakacji
lub spotkanie z Janem Pawłem II itp.
Prace odręczne mogą być dopuszczone do konkursu, jeśli będą czytelne dla
jury.
Kryterium oceny będą: trafność i poprawność ukazania tematu pracy,
oryginalność i pomysłowość, godność z faktami historycznymi.

Prace powinny być wykonywane indywidualnie i samodzielnie. Prace niespełniające zasad
uczestnictwa nie będą podlegały ocenie konkursowej.
Każda praca powinna zawierać imię i nazwisko ucznia, nazwę szkoły i klasę, oraz imię
i nazwisko opiekuna.
Nagrodzone prace zostaną umieszczone na blogu szkolnym Zakrecenizaczytani.blogspot.com . Uczestnictwo w konkursie jest jednoznacznie z wyrażeniem
zgody na publikację prac w internecie.
Prace można dostarczyć osobiście lub przesłać do 26 listopada 2018 r. (nie decyduje
data stempla pocztowego)
na podany adres:
Zespół Szkół nr 2 – Biblioteka Szkolna
ul. Grochowa 23,
30-731 Kraków
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas obchodów z okazji rocznicy nadania
imienia Zespołowi Szkół.
Laureaci zostaną poinformowani o dokładnym terminie uroczystości. Nieodebrane nagrody
zostaną przesłane do zwycięzców pocztą.

