WYDZIAŁ KATECHEZY I SZKOLNICTWA KATOLICKIEGO
KURII DIECEZJALNEJ W DROHICZYNIE
17-312 Drohiczyn, ul. Kościelna 10
085/6557-887, 6557-808, 6565-704
0/503-827-101
e-mail: wnkdr@drohiczyn.opoka.org.pl
www.katecheta.drohiczyn.opoka.org.pl

Dyrektor Szkoły/Przedszkola
Serdecznie zapraszamy Przedszkola, Szkoły Podstawowe, Szkoły Specjalne
do udziału w konkursie misyjnym

MISJE
SŁUŻBĄ CZŁOWIEKOWI

pod Honorowym Patronatem:
J E Biskupa Drohiczyńskiego, Antoniego Dydycza
Mazowieckiego Kuratora Oświaty Karola Semika
Wójta Gminy Sabnie Ireneusza Piotra Wyszyńskiego

organizowanym przez
Wydział Katechezy w Drohiczynie,
Zespół Szkół w Sabniach
Szczegółowe informacje (regulamin konkursu, arkusz zgłoszeniowy) znajdują
się również pod adresem: www.katecheta.drohiczyn.opoka.org.pl
oraz www.zssabnie.pl

JE BP
Antoni Pacyfik Dydycz

Karol Semik
Mazowiecki
Kurator Oświaty

Ireneusz Piotr Wyszyński
Wójt Gminy
Sabnie

PATRONAT HONOROWY

„Idźcie na cały świat
i głoście Ewangelię
wszelkiemu stworzeniu!”
Mk 16,15

Regulamin konkursu:

„MISJE”
I.

Organizatorzy:
-

II.

Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej
w Drohiczynie;
Zespół Szkół - Gminne
Przedszkole, Publiczna Szkoła Podstawowa
im. H. Mniszek i Publiczne Gimnazjum im. H. Mniszek w Sabniach;

Cele konkursu:
-

pogłębienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o pracy polskich misjonarzy
i misjonarek;
rozwijanie w uczniach wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka i los ich
rówieśników w krajach misyjnych;
motywowanie społeczności szkolnych do podejmowania różnorodnych
inicjatyw misyjnych;
integracja środowiska szkolnego wokół idei zrozumienia i tolerancji;
rozwijanie wyobraźni i twórczych umiejętności dzieci i młodzieży;
kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej.

III.

Zasady konkursu:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych,
szkół specjalnych i nauczycieli katechetów z terenu województwa mazowieckiego
i podlaskiego (diecezji drohiczyńskiej).
2. Konkurs będzie przebiegał w pięciu kategoriach:
- kategoria I – przedszkola – praca plastyczna;
- kategoria II – klasy I – III szkoły podstawowej – praca plastyczna;
- kategoria III – klasy IV – VI szkoły podstawowej – plakat, prezentacja działalności
Szkolnego Koła Misyjnego lub wiersz o tematyce misyjnej;
- kategoria IV – szkoły specjalne – praca plastyczna, praca literacka (wiersz).
- kategoria V – konspekt katechezy zrealizowanej przez katechetę, na poziomie
nauczanym przez autora
3. Praca plastyczna i plakat: technika i format dowolne.
4. Praca literacka: wiersz nawiązujący treścią do hasła konkursu.
5. Prezentacja działalności Szkolnego Koła Misyjnego: forma prezentacji dowolna – album,
opis, prezentacja multimedialna, plansza itp.
6. Na odwrocie prac plastycznych i literackich należy czytelnie podać następujące
informacje:
- imię i nazwisko autora pracy,
- wiek i klasa autora pracy,
- nazwa i adres szkoły z numerem telefonu,
- imię i nazwisko opiekuna.
7. Do prac należy dołączyć kartę zgłoszenia według załączonego wzoru.
8. Szkoły przystępujące do konkursu mogą przesłać maksymalnie po trzy prace z każdej
kategorii.
9. Termin składania prac ze wszystkich kategorii (maksymalnie po 3 prace z każdej kategorii)
- do dnia 29.02.2012 roku.
10. Prace należy przesyłać na adres organizatora lub dostarczyć osobiście do sekretariatu
szkoły.
11. Prace oceni Jury powołane przez organizatorów.
12. Autorzy najciekawszych prac z każdej kategorii zostaną nagrodzeni.
13. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana w marcu 2012r. na stronie internetowej
Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie i stronie szkoły. Zwycięzcy za pośrednictwem
nauczycieli zostaną poinformowani pisemnie.
14. Prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej w Zespole Szkół
w Sabniach.

IV.

Uwagi organizatorów:

1. Praca plastyczna i wiersz muszą być wykonana tylko przez jednego autora.
2. Prace plastyczne zrolowane, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nadesłane
po terminie oraz niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
3. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatorów.
4. Koszt przesyłki i przyjazdu po odbiór nagród pokrywa uczestnik.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich wystawiania i nieodpłatnego reprodukowania
oraz wykorzystania podstawowych danych autorów w środkach przekazu informacji.
6. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie
dzwoniąc pod numer 25 7874126.
7. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
8. Biuro organizacyjne:

Zespół Szkół
ul. Słoneczna 1
08 – 331 Sabnie
tel. 25 7874126

Organizatorzy

PATRONAT MEDIALNY

HARMONOGRAM KONKURSU

Zadanie
L.p.
1. Przygotowanie regulaminu konkursu
2. Wnioski o patronat honorowy
3. Ogłoszenie konkursu, rozesłanie
regulaminu
4. Składanie prac konkursowych
5. Ogłoszenie wyników
6. Spotkanie laureatów

Termin
wrzesień 2011 r.
październik 2011 r.
01.12.2011 r.
do 29.02.2012 r.
23.03.2012 r.
18.04.2012 r.

….………………….
pieczątka szkoły

Karta zgłoszenia dla uczniów do konkursu:
,,MISJE – służbą człowiekowi’’
Pełna nazwa i adres
szkoły
Imię i nazwisko
autora pracy

Wiek i klasa autora
pracy

Tytuł pracy

Praca z kategorii

Imię i nazwisko
opiekuna pracy

Podpis dyrektora szkoły

