
Zespół Szkół Ekonomiczno- Turystycznych 

im. Unii Europejskiej w Jeleniej Górze 

serdecznie zaprasza 

uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, 

i uczniów szkół ponadpodstawowych 

do wzięcia udziału  

w Międzyszkolnym Konkursie 

Poezji Jana Pawła II 

 

 

 

 

 

 

 

JELENIA GÓRA 2022 

 



Informacja dotycząca Konkursu 

Serdecznie zapraszamy na Międzyszkolny konkurs poezji Jana Pawła II, 

który odbędzie się 25.X.2022 r. o godz. 09.00 w Zespole Szkół 

Ekonomiczno-Turystycznych im. Unii Europejskiej w Jeleniej Górze, ul. 

Piłsudskiego 27, 58-500 Jelenia Góra.  

 

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Poezji Jana Pawła II  

I. Organizatorem Międzyszkolnego konkursu poezji Jana Pawła II 

jest Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych im. Unii 

Europejskiej w Jeleniej Górze.  
II. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych.  
III. Cele konkursu:  

- ukazanie bogactwa osobowości Karola Wojtyły – Jana Pawła II 

poprzez obcowanie z jego twórczością poetycką i jej wartościami 

ogólnoludzkimi, literackimi i estetycznymi, 

- uwrażliwienie na piękno literatury polskiej,  

- popularyzacja poezji Jana Pawła II wśród młodzieży,  

- rozwijanie zdolności twórczych i doskonalenie umiejętności 

recytatorskich  

 

IV. Uczestników konkursu ocenia jury, w skład którego wchodzą 

osoby wyznaczone przez organizatorów lub losowo wybrani 

opiekunowie uczestników konkursu.  
V. Postanowienia szczegółowe:  
1. wszyscy uczestnicy przygotowują do oceny jeden wiersz JP II każda 

szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 osoby  



2. Kryteria oceny obejmują: opanowanie pamięciowe tekstu, „myślenie 

tekstem” – interpretacja głosowa umiejętności dykcyjne uczniowie 

będą oceniani w dwóch grupach wiekowych – szkoła podstawowa i 

ponadpodstawowa 

 

3. - uczniowie będą oceniani w dwóch grupach wiekowych – szkoła 
podstawowa i ponadpodstawowa 

4. Kolejność recytacji wyznacza się w drodze losowania.  
5. Zwycięzcy otrzymują dyplomy i nagrody.  

 
VI. Zgłoszenia uczniów proszę przesłać na email: 

d.walecka@ekonom.jgora.pl do dnia 17. X. 2022r  

Przy zgłoszeniu proszę podać: imię i nazwisko ucznia; nazwę i adres 
szkoły; tytuł utworu; imię i nazwisko zgłaszającego nauczyciela (mile 
widziany nr telefonu nauczyciela). 
 

VII. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez 

organizatorów w celach organizacyjnych i promocyjnych, dlatego 

prosimy o dostarczenie w dniu konkursu wypełnionych zgód na 

przetwarzanie danych osobowych (dokument w załączniku),  

 Osoba do kontaktu:  

s. Bronisława(Dorota) Wałecka  

nr. telefonu 663 402 725  

 

Zapraszają nauczyciele:  

religii, etyki, historii, języka polskiego 

mailto:d.walecka@ekonom.jgora.pl

