
Konkurs „Totus Tuus” na trwałe wpisał się już w kalendarz naszych wiosennych 

zmagań. W tym roku jednak niestety potoczyło się inaczej. Po raz pierwszy  

nie byliśmy w stanie sfinalizować ogłoszonego już w styczniu konkursu. 

Pandemia koronawirusa  jednak nas nie pokona. Dyrekcja Zespołu Szkół 

Ekonomicznych im. Jana Pawła II postanowiła konkurs nasz wpisać  

do ogólnopolskiego projektu Dar na 100 (na stulecie urodzin papieża).  

Stąd pomysł by się nie poddawać. Pragniemy ponownie ogłosić ten konkurs  

z terminem przesyłania prac do 25 września.  

   Organizator: Lucyna Gańska 

ZSE im. Jana Pawła II w Złotowie 

 

Konkurs TOTUS TUUS 

 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie serdecznie zaprasza 

dzieci i młodzież szkół podstawowych , i ponadpodstawowych do wzięcia udziału 

w konkursie TOTUS TUUS propagującym życie i działalność wielkiego Polaka 

Jana Pawła II. W tym roku Sejm Polski na patrona wybrał Jana Pawła II. 

Decyzja ta zbiega się z dziesięcioleciem adopcji dębu papieskiego przez naszą 

szkołę.  

Celem konkursu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do zapoznania się z życiem  

i działalnością tego wielkiego Polaka. Ważne jest też dla nas zachowanie ciągłości pamięci 

pokoleniowej w przekazywaniu idei papieskiej młodemu pokoleniu przez starszych, którzy 

doświadczyli jego pontyfikatu. Mamy nadzieję, że formuła konkursu oraz jego cele spotkają 

się z życzliwym przyjęciem przez Państwa placówkę. Życzymy uczestnikom owocnych 

poszukiwań.  

 

REGULAMIN KONKURSU 

• Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych: 

 uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI, 

 uczniowie szkół podstawowych klas VII-VIII,  

 uczniowie szkół ponadpodstawowych 

Temat konkursu:  

Jan Paweł II w pamięci i wspomnieniach moich bliskich 

 



Konkurs polega na przygotowaniu pracy w jednej spośród trzech kategorii: 

• praca artystyczna w dowolnej technice (plastycznej, przestrzennej itp.), która będzie 

przedstawiała doświadczenia rodziny związane z pontyfikatem Jana Pawła II.  

Do wykonania jej w dowolnej technice można użyć np. wszelkich materiałów 

obrazujących rangę tamtych lat.   

• Praca literacka (np. wspomnieniowa, nawiązująca do przeżyć bliskich, którzy 

doświadczyli spotkania z Janem Pawłem II) – może to być wywiad, wspomnienia, itp.  

• Praca multimedialna – w formie np. pliku video lub prezentacji ukazująca 

doświadczenia bliskich związane z pontyfikatem Jana Pawła II 

 

1) Prace uczniów należy wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby Zespołu Szkół 

Ekonomicznych im. Jana Pawła II  w Złotowie z kartą zgłoszenia do  25 września 2020r. 

2) Każda praca powinna być wyraźnie podpisana - Brak tej metryczki skutkuje 

odrzuceniem pracy: 

 

a) Praca artystyczna w prawym dolnym rogu powinna mieć przyklejoną 

WYDRUKOWANĄ metryczkę (imię i nazwisko autora pracy, klasa, nazwa szkoły, 

imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna).  

b) Praca literacka również powinna być wyraźnie i czytelnie podpisana na końcu 

pracy (imię i nazwisko autora pracy, klasa, nazwa szkoły, imię i nazwisko 

nauczyciela – opiekuna). 

c) Praca multimedialna powinna być wyraźnie podpisana na osobnym slajdzie  

lub w napisach filmu (imię i nazwisko autora pracy, klasa, nazwa szkoły, imię  

i nazwisko nauczyciela – opiekuna). 

 

3) KAŻDA PRACA MA JEDNEGO AUTORA - Prace wykonane przez więcej niż jednego 

autora będą dyskwalifikowane 

4) Prace dostarczone na konkurs przechodzą na własność organizatorów. Udział 

w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych autora. 

5) Istnieje możliwość odbioru pracy przez jego autora, proszę w tym celu skontaktować się  

z p. Lucyną Gańską nie później niż do 25 września (e-mail lganska@zsezlotow.edu.pl  

6) Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie około 9 października 2020r. 

7) Jury dokona oceny wg następujących kryteriów: 

a) kreatywność w przedstawieniu tematu (1-5p), 

b)  sposób wykonania pracy (1-5p) 

c) związek pracy z tematem (1-5p),  

8) o terminie i miejscu akademii finałowej podsumowującej konkurs będą Państwo 

poinformowani na stronie internetowej ZSE nie później niż 9 października.  

9) Organizatorzy:  

a) Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie,  

b) Parafia św. Rocha w Złotowie, 

c) Nadleśnictwo Złotów        

10) W razie pytań prosimy o kontakt: ZSE im. Jana Pawła II w Złotowie tel. (67) 265 00 60 lub 

p.  Lucyna Gańska e-mail: lganska@zsezlotow.edu.pl 
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