
REGULAMIN XXI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU 

DLA UCZNIÓW KLAS VI - VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

„SACRUM W LITERATURZE I SZTUCE” 2021 

KATEGORIA PLASTYCZNA 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych. 

2. Uczestnicy konkursu wykonują prace, do których inspiracją były utwory literackie 

o tematyce religijnej, nawiązujące do Drogi Krzyżowej. 

3. Technika wykonania prac: malarstwo, rysunek lub grafika. 

4. Format pracy: A1, A2, A3 lub A4. 

5. Każda praca powinna być dokładnie opisana (na odwrocie): 

a) autor i tytuł utworu literackiego, który był inspiracją do pracy konkursowej; 

b) tytuł pracy; 

c) imię, nazwisko i wiek ucznia; 

d) imię i nazwisko opiekuna; 

e) adres instytucji delegującej, telefon. 

Bardzo prosimy, aby prace nie były zwijane! 

6. Kryteria oceny prac: 

a) twórcze podejście do tematu; 

b) interpretacja tematu; 

c) wartości estetyczne. 

* Instytucją delegującą uczestników może być szkoła, parafia lub ośrodek kultury. 

*Prace ocenia komisja wyznaczona przez organizatorów. 

*Werdykt komisji jest ostateczny i nie podlega odwołaniu. 

*Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora. 

*Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na publikację danych laureatów  

oraz prezentacji konkursowych. 

 



Prace konkursowe wraz z kartami zgłoszeń (w załączeniu) prosimy przesyłać  

do dnia 16 KWIETNIA 2021 r. (Uwaga – liczy się data wpłynięcia przesyłki) 

na adres: 

Szkoła Podstawowa Sióstr Niepokalanek 

ul. Głęboka 1, 37-500 Jarosław 

kontakt: s. Róża – tel. 16-621-74-57, kom. 885-535-371 

e-mail: sacrum2019@gmail.com 

 

Informacja o wynikach zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

sp.niepokalanki.edu.pl 

do dnia 30 kwietnia 2021 r. 

Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną zaproszeni wraz z opiekunami 

na uroczyste podsumowanie konkursu, połączone z występami laureatów  

kategorii recytatorskiej i poezji śpiewanej, 

które odbędzie się na początku maja 2021 roku 

w Szkole Podstawowej Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu. 

W przypadku niesprzyjającej sytuacji epidemiologicznej 

osobisty odbiór nagród oraz dyplomów  

będzie możliwy po upływie tej daty w sekretariacie szkoły. 

 

UWAGA! 

Nie przewiduje się wysyłania nagród pocztą. 

 

 

 

 

mailto:sacrum2019@gmail.com


REGULAMIN XXI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU  

DLAUCZNIÓW KLAS  VI - VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

„SACRUM W LITERATURZE I SZTUCE” 2021 

KATEGORIA RECYTATORSKA 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych. 

2. Uczestnicy przygotowują jeden utwór o tematyce religijnej (wiersz lub fragment prozy). 

3. Czas prezentacji nie może przekraczać 4 minut. 

4. Kryteria oceny: 

 dobór repertuaru; 

 interpretacja; 

 kultura słowa; 

 ogólny wyraz artystyczny. 

 

 Instytucją delegującą uczestników może być szkoła, parafia lub ośrodek kultury. 

 Instytucja delegująca może zgłosić do konkursu nie więcej niż 3 recytatorów. 

 Recytatorów ocenia komisja powołana przez organizatorów. 

 Werdykt komisji jest ostateczny i nie podlega odwołaniu. 

 Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na publikację danych laureatów  

oraz prezentacji konkursowych. 

 

5. W tym roku, ze względu na sytuację pandemii w naszym kraju, zmieniona została formuła 

kategorii recytatorskiej: 

 Konkurs jest jednoetapowy. 

 Występy uczniów prosimy przesyłać na poniższy adres e-mail (w przypadku  

zbyt dużego rozmiaru plików możliwe jest ich przesłanie za pośrednictwem witryny 

wetransfer.com) do 16 kwietnia 2021 roku. Każdy plik prosimy opisać w następujący 

sposób: nazwisko i imię uczestnika, SP (numer szkoły i miejscowość), kategoria 

recytatorska. Pliki opisane niepoprawnie nie zostaną dopuszczone do konkursu. 

 W tej samej wiadomości e-mail prosimy przesłać również zeskanowane uzupełnione 

karty zgłoszenia wraz z podpisanymi oświadczeniami RODO. 

 Wyniki konkursu zostaną opublikowane 30 kwietnia 2021 roku na stronie  

Szkoły Podstawowej Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu (sp.niepokalanki.edu.pl). 

6. Laureaci konkursu zostaną zaproszeni wraz z opiekunami na uroczyste podsumowanie 

konkursu, połączone z występami laureatów kategorii recytatorskiej i poezji śpiewanej  

oraz wystawą nagrodzonych prac plastycznych, które odbędzie się na początku maja 

2021 roku w Szkole Podstawowej Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu. 



W przypadku niesprzyjającej sytuacji epidemiologicznej 

osobisty odbiór nagród oraz dyplomów  

będzie możliwy po upływie tej daty w sekretariacie szkoły. 

 

Kontakt: Anna Godos, tel. 16-621-74-57, 

kom. 537-346-895, e-mail: sacrum2019@gmail.com 

Szkoła Podstawowa Sióstr Niepokalanek, ul. Głęboka 1; 37-500 Jarosław 

 

 

UWAGA! 

Nie przewiduje się wysyłania nagród pocztą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGULAMIN XXI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU  

DLA UCZNIÓW KLAS VI - VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

„SACRUM W LITERATURZE I SZTUCE” 2021 

KATEGORIA POEZJI ŚPIEWANEJ 

 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych. 

2. Uczestnikami mogą być wyłącznie soliści. 

3. Uczestnicy przygotowują jeden utwór o tematyce religijnej (w języku polskim) 

(zwracamy uwagę, że jest to konkurs poezji śpiewanej – nie piosenki religijnej). 

4. Całkowity czas prezentacji nie może przekraczać 6 minut. 

6. Kryteria oceny: 

 dobór repertuaru; 

 interpretacja; 

 ogólny wyraz artystyczny. 

 

 Instytucją delegującą uczestników może być szkoła, parafia lub ośrodek kultury. 

 Instytucja delegująca może zgłosić do konkursu nie więcej niż 3 wykonawców. 

 Wykonawców ocenia komisja powołana przez organizatorów. 

 Werdykt komisji jest ostateczny i nie podlega odwołaniu. 

 Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na publikację danych laureatów  

oraz prezentacji konkursowych. 

 

5. W tym roku, ze względu na sytuację pandemii w naszym kraju, zmieniona została formuła 

kategorii poezji śpiewanej: 

 Konkurs jest jednoetapowy. 

 Występy uczniów prosimy przesyłać na poniższy adres e-mail (w przypadku  

zbyt dużego rozmiaru plików możliwe jest ich przesłanie za pośrednictwem witryny 

wetransfer.com) do 16 kwietnia 2021 roku. Każdy plik prosimy opisać w następujący 

sposób: nazwisko i imię uczestnika, SP (numer szkoły i miejscowość), kategoria 

poezja śpiewana. Pliki opisane niepoprawnie nie zostaną dopuszczone do konkursu. 

 W tej samej wiadomości e-mail prosimy przesłać również zeskanowane uzupełnione 

karty zgłoszenia wraz z podpisanymi oświadczeniami RODO. 

 Wyniki konkursu zostaną opublikowane 30 kwietnia 2021 roku na stronie  

Szkoły Podstawowej Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu (sp.niepokalanki.edu.pl). 



6. Laureaci konkursu zostaną zaproszeni wraz z opiekunami na uroczyste podsumowanie 

konkursu, połączone z występami laureatów kategorii recytatorskiej i poezji śpiewanej  

oraz wystawą nagrodzonych prac plastycznych, które odbędzie się na początku maja 

2021 roku w Szkole Podstawowej Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu. 

W przypadku niesprzyjającej sytuacji epidemiologicznej 

osobisty odbiór nagród oraz dyplomów  

będzie możliwy po upływie tej daty w sekretariacie szkoły. 

 

Kontakt: Anna Godos, tel. 16-621-74-57, 

kom. 537-346-895, e-mail: sacrum2019@gmail.com 

Szkoła Podstawowa Sióstr Niepokalanek, ul. Głęboka 1; 37-500 Jarosław 

 

 

UWAGA! 

Nie przewiduje się wysyłania nagród pocztą. 

 


