
 

W oczekiwaniu na beatyfikację
Czcigodnego Sługi Bożego ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 

Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w

Białymstoku 
ogłasza konkurs wojewódzki 

dla przedszkoli i szkół podstawowych pod hasłem:

„Prymasa Wyszyńskiego droga do świętości”

Cele konkursu: 

1. Uczczenie beatyfikacji Sługi Bożego ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
2. Przybliżenie  uczniom  sylwetki  i  działalności  wybitnego  Polaka  –  Sługi  Bożego

ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
3. Inspirowanie  dzieci  i  młodzieży  do  poznania  i  czerpania  z  bogatego  dziedzictwa

duchowego  Sługi Bożego ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
4. Kształtowanie  postaw  i  promowanie  wartości,  którym  wierny  był  Sługa  Boży  

ks. Stefan Kardynał Wyszyński.
5. Wyrażanie własnych przeżyć i  refleksji  dotyczących życia i  dziedzictwa Sługi Bożego

ks.  Stefana  Kardynała  Wyszyńskiego  za  pomocą  środków  literackich,  muzycznych,
filmowych oraz plastycznych.

6. Doskonalenie umiejętności sprawnego i poprawnego posługiwania się językiem polskim.
 

Kategorie konkursowe:

1. Konkurs plastyczny dla przedszkoli i klas I – III szkół podstawowych.
2. Konkurs literacki dla klas  IV– VI szkół podstawowych.
3. Konkurs na prezentację multimedialną dla klas VII – VIII szkół podstawowych.
4. Konkurs rodzinny na wykonanie makiety dowolnego miejsca internowania Prymasa.
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1. Konkurs plastyczny dla przedszkoli i klas I – III szkół 
podstawowych.

Tematyka (do wyboru): 
-  ilustracja do dowolnego punktu ABC Społecznej Krucjaty Miłości,
-  ilustracja  do  fragmentu  książki  „Stefek  –  opowiadania  o  dzieciństwie  Stefana  Kardynała
Wyszyńskiego, Prymasa Polski” Piotra Kordyasza,
- portret Sługi Bożego ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.             
 
Technika pracy: dowolna.

Format: A3

Nadsyłanie prac: 
- Obecnie  przesyłamy wszystko wyłącznie elektronicznie (skany, zdjęcia).
-  Prace powinny być podpisane (imię i nazwisko ucznia/dziecka). 
-  Do pracy należy dołączyć wypełnioną  kartę  zgłoszeniową (Załącznik  1),  zgodę (rodziców
autora pracy) na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie (Załącznik 2). 
- W temacie maila piszemy: „KONKURS PLASTYCZNY – PRYMAS”.

Termin nadsyłania prac: do 15 maja 2020 r.

Oceny  prac dokona  komisja  powołana  przez  dyrektora  szkoły  organizującej  konkurs.
Pod uwagę będą brane: zgodność z tematem, oryginalność treści i techniki, estetyka wykonania.

Wyniki zostaną opublikowane 25 maja 2020 r. na stronie www.sp49.bialystok.pl . Najlepsze 
prace będą nagrodzone.
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Osoby   koordynując  e konkurs z ramienia organizatora:  
Agnieszka Stankiewicz – tel. 692 371 151; e-mail: astankiewicz@sp49.bialystok.pl
Elżbieta Ciborowska – tel. 604 954 834; e0mail: eciborowska@sp49.bialystok.pl
*Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.

2. Konkurs literacki dla klas IV – VI szkoły podstawowej

Zakres konkursu: 
Konkurs  polega  na  opisaniu  jednego  z  istniejących  pomników  ks.  Stefana  Kardynała
Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia na podstawie dołączonego zdjęcia (może być wydruk  
z internetu).

Miejsce nadsyłania prac:
- Wszystko przysyłamy wyłącznie mailowo na adres: asoszynska@sp49.bialystok.pl  
-  Na pierwszej stronie pracy powinno znaleźć się imię i nazwisko ucznia/dziecka. 
-  Do  pracy  należy  dołączyć  wypełnioną  kartę  zgłoszeniowa  (Załącznik  1),  zgodę  rodziców
autora pracy na przetwarzanie danych osobowych wraz z oświadczeniem (Załącznik 2). 
-  W temacie maila piszemy: „KONKURS LITERACKI –  PRYMAS”.

Termin nadsyłania prac - do 15 maja 2020 r.

Oceny prac dokona komisja powołana przez dyrektora szkoły organizującej konkurs zgodnie z
kryteriami oceniania prac pisemnych.

Wyniki zostaną opublikowane 25 maja 2020 r. na stronie https://www.sp49.bialystok.pl/. 
Najlepsze prace będą nagrodzone.

Osoba koordynująca konkurs z ramienia organizatora:
Alicja Soszyńska - tel. 601 232 371; e-mail: asoszynska@sp49.bialystok.pl 
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3. Konkurs na prezentację multimedialną dla klas VII – VIII szkół
podstawowych

Zakres konkursu: 
Wykonanie  prezentacji  multimedialnej  (maksymalnie  30  slajdów)  na temat:  „Prymasa
Wyszyńskiego droga do świętości”.

Miejsce nadsyłania prac:
- Wszystko przysyłamy wyłącznie drogą mailową na adres: atopczewska@sp49.bialystok.pl
- Prace powinny być podpisane (imię i nazwisko ucznia/dziecka).
-  Do  pracy  należy  dołączyć  wypełnioną  kartę  zgłoszeniową  (Załącznik  1),  zgodę rodziców
autora pracy na przetwarzanie danych osobowych wraz z oświadczeniem (Załącznik 2).  
- W temacie maila piszemy: „KONKURS NA PREZENTACJĘ  - PRYMAS”.

Termin nadsyłania prac - do 15 maja 2020 r.

Oceny  prac dokona  komisja  powołana  przez  dyrektora  szkoły  organizującej  konkurs.
Pod uwagę będą brane: 
- zgodność z tematem,
- ciekawe i bogate ujęcie tematu wzbogacone o przemyślenia twórców,
- przejrzystość pracy, efekt wizualny,
- język zrozumiały, mający walory edukacyjne,
- szata graficzna, 
- poprawność techniczna.

Wyniki zostaną opublikowane 25 maja 2020 r. na stronie https://www.sp49.bialystok.pl/. 
Najlepsze prace będą nagrodzone.
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Osoba koordynująca konkurs z ramienia organizatora: 
Agnieszka Topczewska – tel. 604 499 362; e-mail: atopczewska@sp49.bialystok.pl                     

                                            

4. Konkurs rodzinny na wykonanie makiety dowolnego miejsca 
internowania Prymasa.

Zakres konkursu:  wykonanie makiety dowolnego miejsca internowania Prymasa.

Miejsce nadsyłania prac:
- Prace przysyłamy wyłącznie w formie elektronicznej (zdjęcia).
-  Praca  musi  zawierać:  dane  autorów  (imiona  i  nazwiska)  oraz  nazwę  miejsca,  które
przedstawia ankieta.
-  Do  pracy  należy  dołączyć  wypełnioną  kartę  zgłoszeniową  (Załącznik  1),  zgodę rodziców
autora pracy na przetwarzanie danych osobowych wraz z oświadczeniem (Załącznik 2). 
- W temacie maila piszemy: „KONKURS NA MAKIETĘ – PRYMAS”.

Technika pracy i materiały: dowolne.

Termin nadsyłania prac: do 15 maja 2020 r.
 
Ocena prac:  komisja powołana przez dyrektora szkoły organizującej konkurs.

Wyniki zostaną opublikowane 25 maja 2020 r. na stronie https://www.sp49.bialystok.pl/. 
Najlepsze prace będą nagrodzone.

Osoby nadzorujące konkurs z ramienia organizatora 
Robert Gładysz – tel. 602 287 359; e-mail: rgladysz@sp49.bialystok.pl                                                 
Danuta Januszczyk – tel. 516 522 107; e-mail: djanuszczyk@sp49.bialystok.pl 
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Załącznik 1:

(pieczęć szkoły/przedszkola)

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Wojewódzki konkurs 
dla przedszkoli i szkół podstawowych

„Prymasa Wyszyńskiego droga do świętości”

Prosimy wypełnić pismem drukowanym

Imię i nazwisko uczestnika/ imiona i nazwiska uczestników:

………………………………………………………………………………………………… kl. .…..…
…………………………………………………………………………………………………………….

Kategorie konkursowe: (proszę zakreślić odpowiedni rodzaj konkursu)

1. Konkurs plastyczny dla przedszkoli i  klas I – III szkół podstawowych.
2. Konkurs literacki dla uczniów klas  IV – VI szkół podstawowych.
3. Konkurs na prezentację multimedialną dla uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych. 
4. Konkurs rodzinny na wykonanie makiety dowolnego miejsca internowania Prymasa.

Imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela/rodzica:

….………………..………………..……………… telefon/e-mail: ……………….....

Nazwa i adres szkoły: ……………………………………….……………...……..
……………………………
……….……………………….….…………………………………………...……..…..
……….……………………….….…………………………………………...……..…..
………………………….………...…..……...………….………………………………
e-mail: ……………………………….…… telefon …………………………….……
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Załącznik  2:
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy

na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka * –

…………………………………………………………………………………………
w  związku  z  jego  udziałem  w  wojewódzkim  konkursie   dla  przedszkoli  oraz  szkół
podstawowych pod tytułem  „Prymasa Wyszyńskiego droga do świętości” organizowanego
przez  Szkołę  Podstawową  Nr  49  z  Oddziałami  Integracyjnymi  im.  Stefana  Kardynała
Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku ul. Armii Krajowej 32  - umieszczonych w
zgłoszeniu, związanych z organizacją, przeprowadzeniem konkursu i wręczeniem nagrody, w
celu zamieszczenia listy laureatów na stronach organizatorów oraz w celu  sprawozdawczości. 

Oświadczam,  że  nadesłana  praca  została  przygotowana  przez  ucznia/uczniów/rodzinę
wymienionych w karcie zgłoszenia, w żadnej części nie narusza praw autorskich osób trzecich i
była nienagradzana i niepublikowana wcześniej  w innych konkursach. Przekazuję nieodpłatnie
organizatorom  konkursu  prawa  autorskie  i  majątkowe  do  nadesłanej  pracy  oraz  wyrażam
zgodę na jej rozpowszechnianie.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu.

Jednocześnie  oświadczam,  że  jestem świadoma/my dobrowolności  podania  danych oraz,  że
zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania
usunięcia. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z
2016  r.  poz.  922  z  późniejszymi  zmianami)  oraz  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Parlamentu
Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016r.  w  sprawie  ochrony  osób
fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego
przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o
ochronie danych).

………………………………..
………………………………………………………………..
Miejscowość, data                                                                  Podpisy rodziców/prawnych opiekunów
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