
 

Międzyszkolny Konkurs 

„Urodziny naszej parafii” 

 
Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych należących 

do parafii św. Stanisława BM w Żorach, do udziału w międzyszkolnym 

konkursie pt. „Urodziny naszej parafii.” 

 

Organizator:  

Szkoła Podstawowa nr13 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego 

 im. Polskich Olimpijczyków i parafia św. Stanisława BM w Żorach. 

Cele: 

 pogłębienie refleksji na temat przynależności do lokalnej wspólnoty Kościoła, 

 zapoznanie się z historią i tradycją parafii, 

 zachęta do rodzinnego przeżywania rocznicy powstania parafii, 

 integracja rodziny przez wspólną pracę, 

 wzmocnienie wiary, 

 inspirowanie uczniów do twórczej aktywności plastycznej. 



Regulamin konkursu: 

1. Konkurs skierowany jest dla uczniów szkół podstawowych  znajdujących się 

na terenie parafii Św. Stanisława. 

2. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych: 

a) klasy I-III SP - praca plastyczna polegająca na przedstawieniu 

              naszego kościoła parafialnego (z zewnątrz lub wewnątrz).  

            Format A-3. Technika dowolna (np. kolaż, mozaika, witraż, malarstwo...) 

          b) klasy IV-VIII SP – praca techniczna, polegająca na wykonaniu  

             makiety kościoła, ukazującej aktualny wygląd kościoła parafialnego. 

3. Etap szkolny przeprowadzają katecheci na terenie szkoły, najpóźniej  

      do 6 grudnia. 

4. Do 8 grudnia br. 5 najpiękniejszych zwycięskich prac zostaje dostarczone 

      do parafii św. Stanisława BM ( na probostwo). 

5. Prace zawierają następujący opis: imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła, 

 nazwisko katechety umieszczone na odwrocie pracy ( załącznik nr 1). 

6. Prace należy dostarczyć wraz z wypełnionym przez rodziców oświadczeniem. 

Prace bez oświadczenia nie będą brane pod uwagę . 

        (oświadczenie w załączniku nr 2). 

7. Ogłoszenie wyników nastąpi 13 grudnia na stronie szkoły www.sp13zory.pl   

8. Na uroczyste wręczenie dyplomów oraz nagród zapraszamy laureatów  

     wraz z rodzicami i katechetami 19 grudnia 2021 r. (niedziela)  

     przed Mszą św. o godzinie 11:00.( ok.10.30) 

 

Organizatorzy:  

Katecheci SP-13 z Oddziałami Sportowymi i MS im. Polskich Olimpijczyków  

i Ks. proboszcz parafii św. Stanisława BM. 

 

 

 

http://www.sp13zory.pl/


 

Załącznik nr 1 

 

Imię i nazwisko ucznia  

Szkoła  

Klasa  

Imię i nazwisko katechety  

 

Załącznik nr 2 

 

OŚWIADCZENIE: 

............................................................................................................................... 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

............................................................................ 

............................................................................ 

(adres zamieszkania) 

Oświadczam, że: 

1. Jestem rodzicem /opiekunem prawnym 

................................................................................................. 

     (imię i nazwisko uczestnika konkursu, klasa, szkoła) 

2. Zapoznałem się  z treścią Regulaminu Konkursu pt. „Urodziny naszej parafii” 

organizowanego przez SP13 oraz parafię św. Stanisława BM w Żorach                       

i wyrażam zgodę na jego/jej udział w w/w konkursie zgodnie                                         

z postanowieniami Regulaminu, 

3. Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika 

konkursu przez SP13 w Żorach oraz parafię, 

4. Wyrażam zgodę, aby praca przeszła na własność organizatora konkursu, 

5. Wyrażam zgodę, na opublikowanie pracy bez ograniczeń wraz z imieniem                 

i nazwiskiem jej autora, 

6. Oświadczam, że praca jest wynikiem oryginalnej twórczości i że nie narusza 

praw osób trzecich, a w razie gdyby, mimo zachowania należytej staranności, 

do takiego naruszenia doszło, zwalniam SP-13 w Żorach od odpowiedzialności 

za takie naruszenie. 

         .............................................. 

                (podpis rodzica/opiekuna) 


