
OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY 2020 

„Święty Mikołaj w oczach dzieci” 

VI edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego 

dla uczniów klas I–III i IV-VIII szkół podstawowych. 

Rok 2020 rokiem Jana Pawła II. 

 

REGULAMIN 

 

I ORGANIZATORZY 

1. Wydział ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie 

2. Wydział Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Lublinie. 

3. Parafia pw. św. Mikołaja w Lublinie. 

4. Fundacja Odkrywamy Talenty. 

5. Szkoła Podstawowa nr 19 w Lublinie. 

6. Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo. 

 

II CELE KONKURSU 

1. Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu i działalności św. Mikołaja – biskupa Myry.  

2. Rozwijanie wrażliwości dzieci na potrzeby drugiego człowieka, wychowanie do 

czynnego zaangażowania w różne formy pomocy. 

3. Odwołanie się do uniwersalnych wartości chrześcijańskich, takich jak: dobroczynność, 

szlachetność, wrażliwość, dzielenie się z innymi nie tylko dobrami materialnymi,  

ale również duchowymi.  

4. Budowanie w umysłach dzieci pojęcia świętości, jako synonimu pełnego prawdziwego 

człowieczeństwa. 

5. Popularyzacja oryginalnej twórczości plastycznej dzieci, prezentującej ogólnoludzkie 

wartości moralne. 

6. Kształtowanie postawy otwartości na drugiego człowieka i odpowiedzialności za 

siebie i innych. 

7. Przeciwdziałanie depresjom i uzależnieniom wśród dzieci, wynikającym z utraty sensu 

życia. 



III ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs organizowany w ramach Orszaku św. Mikołaja. Jest adresowany do uczniów 

szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV-VIII. 

2. Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną, której tematem jest:  

„Święty Mikołaj w oczach dzieci”. 

3. Dowolna technika wykonania prac: np. rysunek, grafika, malarstwo, collage, haft. 

Prace nie mogą być grupowe. 

4. Jeden autor może przedstawić tylko jedną pracę. 

5. Przed rozpoczęciem konkursu zaleca się, w ramach lekcji w szkole lub katechezy, 

przeprowadzenie zajęć na temat życiorysu Św. Mikołaja biskupa Myry. 

6. Proponowaną formę przygotowanie prac konkursowych jest wspólne wykonanie ich w 

ramach zajęć szkolnych, pod opieką nauczyciela. Następnie prace powinny być 

sfotografowane i zgłoszone do konkursu przez rodzica (opiekuna prawnego) autora 

pracy.  

7. Zdjęcie (dobrej jakości) prezentujące pracę należy nadesłać w terminie do  

20 listopada 2020 r. wypełniając formularz na stronie internetowej 

www.konkurs-plastyczny.fsd.lublin.pl 

8. Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie o zgodzie rodziców na przetwarzanie 

danych osobowych dziecka.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac 

konkursowych. 

10. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego 

wykorzystywania prac dla promocji konkursu w następujących polach eksploatacji: 

druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich  

w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania. 

11.  Jury oceniające prace zostanie powołane przez organizatorów konkursu. 

12. Dla laureatów przewidziane są cenne nagrody oraz dyplomy ufundowane przez osoby 

i instytucje wspierające organizację przedsięwzięcia. Nagrody rozdane zostaną w 

dwóch kategoriach wiekowych. W każdej kategorii I nagroda wynosi 2000 PLN,  

II Nagroda – 1000 PLN, III Nagroda – 500 PLN. Łączna pula nagród to 7000 PLN. 

13. Jury rozstrzygnie konkurs do dnia 23 listopada 2020 r. Organizatorzy zaproszą 

telefonicznie oraz mailowo laureatów konkursu na uroczystą mszę świętą oraz 

koncert, połączony z galą finałową konkursu, w kościele św. Mikołaja w Lublinie przy 



ulicy Słowikowskiego 1, które odbędą się w dniu 6 grudnia 2020 r. o godz. 18.00. 

Podczas gali ogłoszone zostaną wyniki konkursu. 

14. Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom. Dyplom przesyłany będzie 

na adres wskazany w zgłoszeniu przez rodzica (opiekuna prawnego). 

 

 

IV       KRYTERIA OCENIANIA PRAC 

1. Przedstawienie historyczne postaci Św. Mikołaja Biskupa z Myry. Prace 

przedstawiające komercyjne wyobrażenia Św. Mikołaja, (jako baśniowej postaci  

z Laponii) nie będą brane pod uwagę. 

2. Prezentacja idei moralnych reprezentowanych przez Św. Mikołaja Biskupa. 

3. Umiejętność zaprezentowania przez pracę plastyczną, w jaki sposób dziecko rozumie 

zastosowanie idei moralnych wskazanego świętego w życiu współczesnego człowieka. 

4. Samodzielne wykonanie pracy. 

5. Zastosowanie ciekawych technik plastycznych. Mile widziane techniki łączone. 

6. W prazy należy uwzględnić wartości i zasady moralne głoszone przez św. Mikołaja: 

dobroczynność, wrażliwość, współczucie, miłosierdzie, pokierowanie swoim życiem 

według Ewangelii i zaufanie Bogu. 

7. Prace niezakwalifikowane do konkursu nie będą zwracane ani eksponowane. 

 

V         TEMATY PRAC KONKURSOWYCH 

1. Przedstaw swoją wizję artystyczną świętego Mikołaja, który obdarza darami 

duchowymi. 

2. Przedstaw swoją wizję artystyczną świętego Mikołaja, jako wzór świętego 

wychowawcy. 

3. Przedstaw swoją wizję artystyczną, św. Mikołaja, jako współczesnego dobroczyńcy. 

4. Przedstaw swoją wizję artystyczną, w jaki sposób Ty możesz zostać świętym 

Mikołajem. 

5. Przedstaw swoją wizję artystyczną tego, co ciebie najbardziej fascynuje  

w św. Mikołaju oraz św. Janie Pawle II.  

 

Wszelkie informacji można uzyskać pod adresem swmikolaj@fsd.lublin.pl lub numerem 

telefonu 512 440 046. 


