
Konkurs Religijny  

dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum 

TEMAT: „BOGATY MIŁOSIERDZIEM – ŚWIĘTY MIKOŁAJ” 

CELE:   

 poznanie życia i działalności świętego Mikołaja Biskupa; 

 uświadomienie uczniom aktualności etosu, realizowanego przez świętego Mikołaja w ich życiu; 

 wychowanie uczniów w duchu wzajemnej miłości;  

 kształtowanie wrażliwości uczniów na potrzeby drugiego człowieka;  

 pobudzenie aktywności twórczej uczniów. 

ORGANIZATORZY:  

 Szkolne Koło Caritas nr 64 im. św. Mikołaja przy Szkole Podstawowej w Sułkowicach. 

       KATEGORIE KONKURSU:  

 konkurs plastyczny – uczniowie niepełnosprawni oraz uczniowie szkoły podstawowej;  

 konkurs wiedzy – uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjów;  

 konkurs krasomówczy – uczniowie wszystkich typów szkół. 

      LITERATURA: 

 http://testy.ploszczyca.eu 

 Dębowski A., Mikołaj, święty nieznany, Astraia, Kraków 2006. 

 Święty Mikołaj – prezentacja multimedialna. 

 Święty Mikołaj. Ukochany święty dzieci, Nasza Arka, nr 12/2003, www.nasza–arka.pl. 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO : 

1. Uczniowie wykonają do dnia 30. listopada proporzec z wizerunkiem św. Mikołaja. Proporzec powinien 

zawierać logo SKC 64. Zespoły wykonujące prace mogą liczyć maksymalnie 2 osoby.  

2. Każda praca musi być zaopatrzona w etykietę z imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą.  

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY: 

Eliminacje odbędą się w terminie do 30. listopada. Uczniowie rozwiązują test opracowany przez organizatorów (czas 

trwania etapu szkolnego wynosi ok. 30 minut). Testy do etapu szkolnego należy odebrać od Katechety Jana 

Płoszczycy. Szkolna Komisja Konkursowa sprawdza i ocenia prace uczniów Jeżeli liczba punktów u kilku uczniów 

będzie taka sama, nauczyciel przeprowadza dodatkowe eliminacje ustne. Następnie Komisja Konkursowa 

sporządza protokół. 

REGULAMIN KONKURSU KRASOMÓWCZEGO 

 Uczniowie pod kierunkiem katechetów przygotują do 30. listopada legendę przedstawiającą sylwetkę i 

działalność św. Mikołaja. 

 Zespoły przygotowujące legendy nie mogą przekroczyć 2 osób.  

 Przegląd (prezentacja) legend odbędzie się 6. grudnia (lub w innym zbliżonym terminie) o godz. 13
00

 w Szkole 

Podstawowej w Sułkowicach.  

____________________________________________________________________________________ 

Uwaga! 

Otrzymane nagrody nie podlegają zamianie. 

 

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE KONKURSU 

 

Zakończenie konkursu odbędzie się 6. grudnia (lub w innym zbliżonym terminie) ok. godz. 13
30

 w Szkole 

Podstawowej w Sułkowicach (miejsce i godzina będą każdego roku podawane na początku grudnia). 

 

Na spotkanie będą zapraszani: 

– honorowi goście; 

– finaliści konkursu plastycznego i konkursu wiedzy; 

– media oraz sponsorzy i przyjaciele konkursu. 
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