
Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół im. Jana Pawła II, 

mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić delegacje Państwa Szkół do udziału 

w VII Zjeździe Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Zielonogórsko –

Gorzowskiej, który w tym roku odbędzie się w naszej szkole.  

Serdecznie zapraszamy Dyrektorów Szkół. 

Zapraszamy poczet sztandarowy lub trzyosobową delegację  uczniów 

wraz z opiekunem.  

Zapraszamy również laureatów konkursów.  

W załączeniu przesyłamy regulamin konkursu plastycznego i poetyckiego 

i serdecznie zachęcamy do udziału.  

Na prace plastyczne i wiersze młodych artystów czekamy do 30 kwietnia 

2018 r. Do 8 maja 2018 r. poinformujemy o wynikach konkursu. 

 

Na zgłoszenia szkół czekamy do 20 kwietnia 2018 r.  

Prosimy również o dokonanie wpłaty w wysokości 50 zł na konto:  

Komitet Rodzicielski przy Szkole Podstawowej w Niwiskach ul. Akacjowa 1 66-

010 Nowogród Bobrzański  

NR KONTA 95 9657 0007 0020 0206 1128 0001 

z dopiskiem: na organizację VII Zjazdu RS im. JPII. 

 

 

Zapraszamy serdecznie 

Dyrektor i Rada Pedagogiczna  

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Niwiskach 

 



PLAN DNIA 

VII ZJAZD RODZINY SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II 

18 MAJA 2018 R 

„Przychodzę do was z dalekiego kraju”  

od 8.45 Rejestracja szkół – SP Niwiska 

9.30 – 9.45  
 

Oficjalne powitanie gości przez dyrektora szkoły,  
prośba do JE Ks. Biskupa o odprawienie Mszy Św. 

9.45 – 11.15 Msza Św. 
11.15 – 11.45 Przemówienia zaproszonych Gości, podziękowania dla 

sponsorów 
11.45– 12. 15 Montaż artystyczny w wykonaniu uczniów SP Niwiska z 

udziałem uczniów nagrodzonych w konkursie poetyckim– sala 
gimnastyczna 

12.15-13.30  1. Turniej pocztów sztandarowych (nagroda – niespodzianka 
dla każdej drużyny) – sala gimnastyczna. 

      2. Goście: obiad na stołówce; czas na dyskusję, oglądanie 
szkoły i wystawy prac konkursowych. 
      3. Dzieci: obiad po turnieju  

13.30 – 14.30 1. Nagrodzenie uczniów w konkursie plastycznym 
2. Wręczenie pamiątek udziału w zjeździe 

     3. Podsumowanie, zakończenie uroczystości, podziękowanie 
za udział Gościom, Rodzicom, Nauczycielom, Sponsorom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGULAMIN  

DIECEZJALNEGO KONKURSU LITERACKIEGO I PLASTYCZNEGO 

RODZINY SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II 

DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO – GORZOWSKIEJ 

w roku szkolnym 2017/2018 

 

Temat przewodni  „PRZYCHODZĘ DO WAS Z DALEKIEGO KRAJU” 

 

Organizator: 

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II W Niwiskach 

 

Cele: 

 propagowanie wiedzy dotyczącej wiedzy o życiu, działalności, twórczości i 

osobowości Papieża Jana Pawła II – patrona szkół, ze szczególnym uwzględnieniem 

pielgrzymowania Papieża z przesłaniem wiary, pokoju i miłości; 

 umiejętność przenoszenia własnych emocji i obserwacji do własnej twórczości 

plastycznej i literackiej; 

 kształcenie zdolności plastycznych oraz literackich; 

 prezentacja prac plastycznych i utworów literackich oraz kształtowanie wrażliwości 

wśród adresatów; 

 integrowanie uczniów  wokół wartości i przesłania Jana Pawła II;  

 wspomaganie procesu nauczania i wychowania poprzez  dzielenie się 

doświadczeniami  Rodziny Szkół imienia Jana Pawła II.  

 

Kategorie konkursu i grupy wiekowe 

  

 Konkurs plastyczny dla uczniów 

 

Uczniowie przygotowują prace plastyczne przedstawiające autentyczne wydarzenia 

z podróży duszpasterskich Jana Pawła II. Format pracy A4, A3, technika dowolna. 

 

Grupy wiekowe: 1. szkoły podstawowe I-III,  

                      2. szkoły podstawowe IV-VI;  

                      3. klasa  VII sp i II-III gimnazjum 

 

 Konkurs literacki dla uczniów 

 

Uczniowie piszą autorski wiersz związany z tematem przewodnim i przesyłają do 

organizatora                w wersji elektronicznej i w postaci wydruku. 

 

   

Grupy wiekowe: 1. szkoły podstawowe I-III,  

                            2. szkoły podstawowe IV-VI;  

                      3. klasa  VII sp i II-III gimnazjum 

 

Warunki uczestnictwa: 



1. Prace należy przesłać pocztą na adres: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II W 

Niwiskach, ul. Akacjowa 1, 66-010 Nowogród Bobrzański  z dopiskiem Konkurs 

Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Zielonogórsko -Gorzowskiej 

w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2018 r. Prace złożone po tym terminie 

(decyduje data stempla pocztowego) nie będą brały udziału w konkursie. 

2. Każda praca musi być trwale opisana: tytuł, imię i nazwisko autora, rok urodzenia, szkoła, 

klasa, imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy i/lub e-mail. Prace bez pełnego opisu 

nie będą brały udziału w konkursie. 

3. Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną i podpisaną metryczkę pracy. Prace bez 

dołączonej, wypełnionej i podpisanej metryczki nie będą brały udziału w konkursie. 

   Uwaga: Metryczka może być przyklejona na odwrocie pracy plastycznej oraz stanowić 

drugą stronę wydruku wiersza. 

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie prac podczas 

przesyłki. 

5. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora, pozostając 

do jego dyspozycji, z prawem do bezpłatnego rozpowszechniania w dowolny sposób. 

6. Prace powinny być dziełem jednego autora . W konkursie nie mogą brać udziału prace 

wykorzystywane w innych konkursach, publikacjach czy wystawach. 

7. Nadesłane prace muszą być dziełami oryginalnymi, nie mogą być obciążone jakimikolwiek 

prawami osób trzecich, nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich ani 

obowiązujących przepisów prawa. 

8.  Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu. 

10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czasie VII Zjazdu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II 

18 maja 2018 r., uczniowie nagrodzeni zostaną poinformowani o tym  fakcie za 

pośrednictwem szkół macierzystych. 

11. Prace oceni komisja złożona z przedstawicieli organizatora. Postanowienia jury są 

ostateczne. 

12. Nagrody wręczą przedstawiciele sponsorów i organizatorów podczas VII Zjazdu Rodziny 

Szkół (nieodebrane nagrody zostaną przekazane). 

13. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego 

regulaminu. 

 

Kryteria oceny:  

Nawiązanie do tematu konkursu, pomysłowość, oryginalność oraz walory artystyczne. 

  

Nagrody:  

Dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla laureatów wszystkich kategorii za zajęcie miejsc 1-3. 

   

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać w sekretariacie szkoły pod 

numerem tel. 68 321 19 91, jak również bezpośrednio u dyrektora szkoły tel. 608 387 907. 

Wszelkie pytania można kierować również na adres e- mail: spniwiska@nowogrodbobrz.pl 

 

Opracowanie: Marzanna Kujtkowska  

mailto:spniwiska@nowogrodbobrz.pl


Metryczka pracy plastycznej 

 

 

 

 

 

Pieczęć szkoły 

 

 

 

 

Imię i nazwisko ucznia 

 

 

 

Klasa, wiek 

 

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: 

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

przez Organizatora  Konkursu Diecezjalnego „Przychodzę do was z dalekiego kraju” 

w celach wynikających  z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawa z” dnia 29 sierpnia 

1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. 

zmianami). 

Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie 

danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.                   

o ochronie danych osobowych o ile dane takie będą ujawniane w toku Konkursu                          

i w związku z jego przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r.                  

o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) Organizator Konkursu informuje 

uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane                             

na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika Konkursu zgody, w siedzibie 

Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu. 

 

Podpis rodzica/opiekuna: …………………………………………..  Miejscowość, data: ………………………… 



Metryczka pracy literackiej 

 

 

 

 

 

Pieczęć szkoły 

 

 

 

 

Imię i nazwisko ucznia 

 

 

 

Klasa, wiek 

 

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: 

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

przez Organizatora  Konkursu Diecezjalnego „Przychodzę do was z dalekiego kraju” 

w celach wynikających  z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawa z” dnia 29 sierpnia 

1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. 

zmianami). 

Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie 

danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.                   

o ochronie danych osobowych o ile dane takie będą ujawniane w toku Konkursu                          

i w związku z jego przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r.                  

o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) Organizator Konkursu informuje 

uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane                             

na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika Konkursu zgody, w siedzibie 

Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu. 

Podpis rodzica/opiekuna: …………………………………………..  Miejscowość, data: ………………………… 


