
 
 
 
 
 
 

zaprasza na 

XII Misyjny Konkurs Bożonarodzeniowy 
pod hasłem 

 
 

 
 
 
 
 

 

„Głośmy światu, że Chrystus się narodził -  
mój szkolny kolega z Papui Nowej Gwinei.” 

 
Celem konkursu jest: 

 propagowanie idei Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci  
www.dzieciom-misji.missio.org.pl 

 wsparcie duchowe i materialne misjonarzy, i ich podopiecznych 
 poszerzanie wiedzy o krajach misyjnych  
 rozwijanie umiejętności plastycznych, lingwistycznych oraz informatycznych dzieci           

i młodzieży. 
 

Przedmiotem konkursu jest: 
 Kategoria I – dzieci przedszkolne i uczniowie kl. I-IV SP: praca plastyczna – kartka 

świąteczna nawiązująca do hasła konkursu, wykonana dowolną techniką plastyczną; 
kartka złożona, format A5. 

 Kategoria II – uczniowie kl. V-VIII SP: praca literacka – list do dziecka z Papui Nowej 
Gwinei nawiązujący do hasła konkursu + koperta (może być w j. angielskim). 
 

Regulamin konkursu: 
 Oceniane będą:  

 zgodność pracy z tematem konkursu 
 kategoria I – oryginalność pomysłu, walory artystyczne i estetyka wykonania 
 kategoria II – oryginalność pomysłu, poprawność gramatyczna i ortograficzna 

tekstu oraz estetyka wykonania. 
 Przyznane zostaną nagrody za I, II i III miejsce oraz 5 wyróżnień w każdej kategorii. 

http://www.dzieciom-misji.missio.org.pl/


 Prace należy przesłać do  22 grudnia 2022 na adres: 

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi 
ul. Kcyńska 49 

85-304 Bydgoszcz 
z dopiskiem: Ognisko Misyjne „Comunnio” – XII Misyjny Konkurs Bożonarodzeniowy 
lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły. 

 Do każdej pracy konkursowej prosimy o dołączenie „KARTY ZGŁOSZENIA” (wzór 
poniżej). 

 Ogłoszenie wyników nastąpi w styczniu 2023 na stronie internetowej Ogniska: 
www.kolkomisyjnecomunnio.blogspot.com oraz przesłane elektronicznie do 
opiekunów. 

 Wręczenie nagród i wyróżnień laureatom konkursu nastąpi na uroczystym spotkaniu w 
naszej szkole (datę podamy w późniejszym terminie). 

 W skład Jury wchodzą nauczyciele specjalności: plastyka, j. polski, j. angielski i teologia. 
 Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród i wyróżnień. 
 Prace pozostają własnością organizatorów konkursu. 
 Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych zawartych w „Karcie zgłoszenia” dla potrzeb konkursu zgodnie z 
Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (DZ.U. Z 2002r. Nr 101. 
Poz. 926 ze zm.). 

 Konkurs obejmuje swoim zasięgiem szkoły Diecezji Bydgoskiej. 
 Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: comunnio.sp12@gmail.com 

 
Z pozdrowieniami 

opiekunki Ogniska Misyjnego „Comunnio” 
katechetki 

 Liliana Gaul i Dorota Kiedrowska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kolkomisyjnecomunnio.blogspot.com/
mailto:comunnio.sp12@gmail.com


 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 

Kategoria: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko autora: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwę szkoły, miejscowość : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko opiekuna:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu lub e-mail katechetki lub katechety w celu przesłania wyników konkursu i zaproszeń na 

rozdanie nagród  i wyróżnień:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prosimy o nieprzyklejanie KARTY ZGŁOSZENIA do pracy konkursowej! 
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