
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

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?” 
 

 

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. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 

4. Stowarzyszenie „Edukacja i Wychowanie” 

 

Zespół organizacyjny: 
 nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 14 w Łodzi: Ewa Andrzejczak-Mrozek, 

Arkadiusz Cygański, Mirosława Jarmuł, Monika Jasińska, Izabela Kunert-

Stańczyk, Karolina Kuźma, Danuta Kwaśny, Emilia Ławrynowicz, Grażyna 

Sałacińska, Maria Woźniak, Magdalena Gawęda. 

 Anna Kubisztal; 

 Marek Kaźmierczak. 

 

  



Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 

 

KATEGORIA I - szkoły podstawowe kl. I – III 

KATEGORIA II – szkoły podstawowe kl. IV – VII 

KATEGORIA III - gimnazja 
 

 

1. PRACA LITERACKA 

1.1.  WSZYSTKIE KATEGORIE WIEKOWE  

Wiersz o rodzinie  

1.2. KATEGORIA WIEKOWA I 

Napisz opowiadanie, w którym przedstawisz rodzinną historię zakończoną 

przebaczeniem. 

1.3. KATEGORIA WIEKOWA II 

 „Miłość cierpliwa jest,  

łaskawa jest. 

Miłość nie zazdrości(…) 

nie unosi się gniewem, 

nie pamięta złego (…)” 

Zainspirowany słowami św. Pawła z 1. Listu do Koryntian opowiedz historię  

o tym, że warto sobie nawzajem wybaczać . 

1.4. KATEGORIA WIEKOWA III 

Napisz rozprawkę na temat:  Słowa św. Pawła z 1. Listu do Koryntian 

„Miłość cierpliwa jest,  

łaskawa jest. 

Miłość nie zazdrości(…) 

nie unosi się gniewem, 

nie pamięta złego (…)” 

drogowskazem dla współczesnej rodziny. 

Prace w formie pisemnej (3 kopie) i elektronicznej oraz zgłoszenia na druku 

(załącznik nr 1) należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 13 

listopada 2017 do nauczyciela informatyki Mariusza Rudzińskiego po 

wcześniejszej ocenie przez nauczyciela j. polskiego 



3 najlepsze  prace uczniów w formie pisemnej (3 kopie) i elektronicznej oraz 

zgłoszenia na druku (załącznik nr 1) zostaną przekazane do organizatora  do 20 

listopada 2017 r. do SP 14 w Łodzi.  

 

2. PRACA PLASTYCZNA 
WSZYSTKIE KATEGORIE WIEKOWE 

 

Praca plastyczna na temat  Poznajcie moją rodzinę  wykonana techniką 

dowolną, np. kredka, farba akwarela, farba olejna, kolaż, wydzieranka; format 

A3  
 

Prace plastyczne oraz zgłoszenia na druku (załącznik nr 1) należy dostarczyć w 

nieprzekraczalnym terminie do 13 listopada 2017 do nauczyciela informatyki 

Mariusza Rudzińskiego po wcześniejszej ocenie przez nauczyciela plastyki. 

3 najlepsze  prace plastyczne oraz zgłoszenia na druku (załącznik nr 1) zostaną 

dostarczone do organizatora  do 20 listopada 2017r. do SP 14  w Łodzi.  

  

3. PIOSENKA 
WSZYSTKIE KATEGORIE WIEKOWE 

 

W konkursie biorą udział soliści i zespoły. Każda szkoła może zgłosić  

2 piosenki o miłości i radości przeżywanych w rodzinie w wykonaniu zespołów  

albo solistów.  

Zgłoszenia na druku (załącznik nr 2) należy dostarczyć w nieprzekraczalnym 

terminie do 13 listopada 2017 do nauczyciela informatyki Mariusza 

Rudzińskiego po wcześniejszej ocenie przez nauczyciela muzyki. 

 

Zgłoszenia na druku (załącznik nr 2) w formie pisemnej lub elektronicznej (na 

adres mailowy konkursu konkursorodzinie@gmail.com) zostaną dostarczone do 

organizatora do 20 listopada 2017 r. do SP 14 w Łodzi. 

 

I etap konkursu odbędzie się 12.12.2017 r. o godz. 9.30 na sali gimnastycznej 

SP nr 14 w Łodzi.  

Laureaci  uświetnią uroczyste rozdanie nagród w dniu 12.12.2017r., godz. 

11.00. 

Konkurs będzie miał formę koncertu, podczas którego profesjonalne 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 
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4. PRACA MULTIMEDIALNA 
 

4.1. KATEGORIA WIEKOWA I, II 
 

Prezentacja multimedialna Poznajcie moją  rodzinę w programie PowerPoint 

(liczba slajdów 20 – 25)  

 

4.2. KATEGORIA WIEKOWA III 

 

Film Poznajcie moją  rodzinę w programie Windows Movie Maker (czas 

trwania filmu max 2,30 min.)  
 

Prace zapisane w odpowiednim programie oraz  zgłoszenia (załącznik nr 1) 

należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 13 listopada 2017 do 

nauczyciela informatyki Mariusza Rudzińskiego  

 

3 najlepsze  prace zapisane w odpowiednim programie oraz  zeskanowane 

zgłoszenia (załącznik nr 1) zostaną wysłane na adres mailowy konkursu: 

konkursorodzinie@gmail.com,   do 20 listopada 2017 r. do SP 14 w Łodzi.  

 

 

Informacje ogólne: 

Etap pierwszy realizowany jest w formie konkursu w poszczególnych szkołach        

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

 

Terminy 

1. Przekazanie 3 najlepszych prac z danej formy w poszczególnych kategoriach 

wiekowych do Szkoły Podstawowej Nr 14 w Łodzi do dnia 20 listopada 2017r.  

2. Uroczyste podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród:         

12 grudnia 2017r. o godz. 11.00 w Szkole Podstawowej nr 14 w Łodzi. 

 
UWAGA! OCENIE KONKURSOWEJ PODLEGAJĄ TYLKO PRACE  OPISANE 

(ZAŁĄCZNIK NR 1) 

 

Prosimy o  

 przekazanie wydrukowanych prac literackich oraz prac plastycznych 

opatrzonych metryczką (wg załączonego wzoru) 

 Przekazanie wraz z pracami oświadczenia - zgody rodzica/opiekuna                

na opublikowanie pracy dziecka.  

 

Komisje konkursowe 

 W pierwszym etapie komisje powoływane będą w szkołach uczestniczących     

w konkursie. 

 W drugim etapie - komisja składać się będzie z przedstawicieli organizatorów    

i innych zaproszonych osób.  
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 Zwycięzców wyłoni komisja konkursowa powołana przez organizatorów. 

 

Nagrody 

 Dyplomy 

 Upominki 
 

Uwaga: 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wykorzystania prac lub ich 

fragmentów    w publikacjach konkursowych. 

 

Prace konkursowe prosimy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej 

Nr 14 w Łodzi lub na adres mailowy konkursu 

konkursorodzinie@gmail.com   

 

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 Danutą Kwaśny pod numerem 660-814-

358) 
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Załącznik nr 1 

  
              Pieczęć szkoły 

 

    

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

 

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

 

b) telefon  ………………………………… e-mail ………………………………… 

 

 Imię i nazwisko autora pracy :  ……………………………………………………...... 

 

 Forma pracy: ................................................  

 

a) klasa …………………          

 

b) tel. ucznia/ rodzica do kontaktu …………………….. e- mail  …………………… 

 

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

 

     a)  tel. opiekuna …………………………                        e- mail ………………….... 

 

 



Załącznik nr 2 

 
              Pieczęć szkoły 

 

    

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

 

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

 

b) telefon  ………………………………… e-mail ………………………………… 

 

Imię i nazwisko wykonawcy/wykonawców lub nazwa zespołu :   

 

…………………………………………………….................................................... 

  

a) klasa …………………          

 

b) tel. ucznia/ rodzica do kontaktu …………………….. e- mail  …………………… 

 

  Tytuł utworu muzycznego  ................................................................................................. 

 

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

 

     a)  tel. opiekuna …………………………                        e- mail …………………….. 

 

 


