
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

O G Ó L N O Ł Ó D Z K I  K O N K U R S  

d l a  u c z n i ó w  s z k ó ł  p o d s t a w o w y c h  

 i  g i m n a z j ó w  
 

 „Jak być szczęśliwym w rodzinie?” 
 

Motto: „ Cywilizacja miłości rodzi się w rodzinie”,   św. Jan Paweł II 

 

REGULAMIN KONKURSU 
 

Cele konkursu:  

1. Promowanie wartości rodziny. 

2. Budowanie i umacnianie więzi rodzinnych.  

3. Docenienie roli rodziny w życiu każdego człowieka.  

4. Rozwijanie zdolności uczniów i ich aktywności twórczej.  

5. Integracja rodzin. 

6. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rodziny. 

 
Organizatorzy: 

1. Szkoła Podstawowa Nr 14 w Łodzi. 

2. Rada Osiedla „Katedralna”. 

3. Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Łódzkiej. 

4. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich.  

5. Stowarzyszenie „Edukacja i Wychowanie”. 

 

Zespół organizacyjny: 
 nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 14 w Łodzi: Danuta Kwaśny, Arkadiusz Cygański, 

Monika Jasińska, Emilia Ławrynowicz, Grażyna Sałacińska,  

Ewa Andrzejczak-Mrozek, Mirosława Jarmuł.  

 Anna Kubisztal, Władysław Ciemnicki. 

 Marek Kaźmierczak.  

 

Patronat konkursu : 

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. 



Forma prac konkursowych (do wyboru) 
 

 

1.   PRACA LITERACKA 
 

UWAGA! UWAGA! OCENIE KONKURSOWEJ PODLEGAJĄ TYLKO PRACE  
ZAWIERAJĄCE DANE  (ZAŁĄCZNIK nr 1) NADESŁANE W 2 WERSJACH: PAPIEROWEJ  

I ELEKTRONICZNEJ ORAZ POSIADAJĄCE ZGODĘ RODZICA/OPIEKUNA NA WYDRUKOWANIE 

W KSIAŻECZCE (OŚWIADCZENIE – ZAŁĄCZNIK NR 2) 

Kategoria I  - wiersz o rodzinie  
 

Kategoria II  - opowiadanie, wywiad, kartka z pamiętnika lub inna forma 

wypowiedzi na temat: 

 

„ … nie miłujmy słowem (…), ale czynem i prawdą” 
(Jan Paweł II, homilia, Rzym, 1979 r.) 

Cytat z nauczania Jana Pawła II w związku z ogłoszeniem przez sejm roku 2015 

Rokiem Jana Pawła II 

 

 

2.   PRACA PLASTYCZNA 
 

Praca plastyczna: „Moja rodzina”  wykonana techniką dowolną, np. kredka, farba 

akwarela, farba olejna, kolaż, wydzieranka. Format A3 
 
UWAGA! OCENIE KONKURSOWEJ PODLEGAJĄ TYLKO PRACE  OPISANE (ZAŁĄCZNIK NR 1) 

 

 

3.   PIOSENKA 
 

W konkursie biorą udział soliści i zespoły wokalne. 

Każda szkoła może zgłosić 2 piosenki o tematyce rodzinnej w wykonaniu zespołów 

lub solistów. Zgłoszenia na druku – załącznik nr 3 w formie pisemnej lub 

elektronicznej do 20 listopada 2015 r. do Grażyny Sałacińskiej nauczycielki SP 14  

w Łodzi. 

I etap odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 14 w Łodzi 16 grudnia 2015 roku  

od godziny 9.00, w czasie którego jury wyłoni laureatów w dwóch kategoriach: 

soliści i zespoły 

Jurorzy będą brać pod uwagę: 

 Dobór repertuaru ( odpowiedni do wieku wykonawców) 

 Poprawność intonacyjną 

 Interpretację tekstu 

 Ogólne wrażenia artystyczne 

Laureaci Konkursu wystąpią podczas uroczystości wręczenia nagród  

16 grudnia 2015  r. o godz. 11.00 na sali gimnastycznej SP nr 14.  

 

 



6. PREZENTACJA 
 

 

Prezentacja multimedialna „Album rodzinny”:  
w programie PowerPoint – min. ilość slajdów 20  

lub Windows Movie Maker czas trwania filmu max 2,30 . 

 

Prace zapisujemy na płytach CD lub DVD.  

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. 

UWAGA! 

PRACA MOŻE BYĆ PREZENTOWANA W FINALE. 

OCENIE KONKURSOWEJ PODLEGAJĄ TYLKO PRACE  OPISANE 

(ZAŁĄCZNIK NR 1) 

 

Terminy 

I. Etap pierwszy realizowany w formie konkursu w poszczególnych szkołach  

(w szkołach podstawowych oddzielnie dla klas I – III i IV – VI). 

 

Prace należy dostarczyć do nauczyciela zajęć komputerowych Mariusza 

Rudzińskiego w nieprzekraczalnym terminie 13 listopada 2015r. 

 

Przekazanie  3 najlepszych prac w poszczególnych kategoriach i grupach wiekowych 

do Szkoły Podstawowej Nr 14 w Łodzi, do dnia 20 listopada 2015 roku. 

 

 

II.    Etap ogólnołódzki realizowany w formie: 

1. rozstrzygnięcie konkursu ogólnołódzkiego do 3 grudnia  2014 r. 

2. ogłoszenie wyników i prezentacja nagrodzonych prac odbędzie się  

16 grudnia 2015 r. o godzinie 10.15 w sali gimnastycznej SP nr 14.  

 

Komisje konkursowe 

 W pierwszym etapie komisje powoływane będą w szkołach uczestniczących w konkursie. 

 W drugim etapie – do konkursu ogólnołódzkiego  komisja składać się będzie  

z przedstawicieli organizatorów i innych zaproszonych osób.  

 Zwycięzców wyłoni komisja konkursowa powołana przez komitet organizacyjny. 
 

Nagrody 

 Dyplomy, książki. 

 Publikacja wybranych prac literackich w książeczkach. 

 
 

Prace konkursowe zostaną dostarczone do sekretariatu Szkoły Podstawowej Nr 14 w Łodzi  

Adres szkoły: 90-301 Łódź, ul. Wigury 8/10, tel. / fax: 636 15 35, e-mail: sp14lodz@o2.pl 

(W razie pilnej potrzeby: kontakt z p. Danutą Kwaśny pod numerem 660-814-358) 

 

 

mailto:sp14lodz@o2.pl


 Załącznik nr 1 

  
              Pieczęć szkoły 

 

    

PROSIMY O WYPEŁNIANIE DRUKOWANYMI LITERAMI ! 

 

 Nazwa szkoły:    .......................................................................................................................  

 

a) adres   .............................................................................................................................  

 

b) telefon   ...........................................; e-mail:  .................................................................  

 

 

Kategoria:  ................................................................................................................................   

 

Imię i Nazwisko autora pracy: .................................................................................................  

 

a) klasa   .............................................................................................................................  

 

b) telefon  ucznia/rodzica do kontaktu .............................. ; e-mail: ...........................................  

 

 

Imię i nazwisko opiekuna ucznia: ............................................................................................  

 

a) telefon   ...........................................; e-mail:  .................................................................  

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 

 

 

Oświadczenie 

  

Ja, niżej podpisany/a ........................................................................wyrażam zgodę na zamieszczenie 

utworu literackiego (całego lub skróconego)/pracy plastycznej mojego syna/córki  

(imię i nazwisko) ................................................................................................................... w książce  

pt. „Jak być szczęśliwym w rodzinie” , wydawanym przez organizatora konkursu SP 14 w Łodzi. 

Jednocześnie zgadzam się  na zamieszczenie imienia i nazwiska oraz szkoły syna/córki. 

 

............................................................................. 
Czytelny podpis rodzica/opiekuna 



Załącznik nr 3 

 

 
              Pieczęć szkoły 

 

    

PROSIMY O WYPEŁNIANIE DRUKOWANYMI LITERAMI ! 

 

Nazwa szkoły:    .......................................................................................................................  

 

a) adres   .............................................................................................................................  

 

b) telefon   ...........................................; e-mail:  .................................................................  

 

 

Imię i nazwisko wykonawcy/wykonawców piosenki  lub nazwa zespołu: 

 

  ..............................................................................................................................................  

 

a) klasa   .............................................................................................................................  

 

b) telefon  ucznia/rodzica do kontaktu .............................. ; e-mail: ...........................................  

 

 

Tytuł piosenki:  ........................................................................................................................  

 

Imię i nazwisko opiekuna ucznia: ............................................................................................  

 

a) telefon   ...........................................; e-mail:  .................................................................  

 

 

 

 

 


