
 

 

XV NARODOWY DZIEŃ ŻYCIA I DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI 

ŻYCIA 

pod hasłem  

„Życie jest sztuką" 

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej Włocławskiej  

- Referat Duszpasterstwa Rodzin, 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku 

i Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Oddział we Włocławku  

ogłaszają konkurs plastyczny: 

 Kocham życie  - dla przedszkoli i  szkół podstawowych. 

Celem konkursu jest promocja harmonijnego życia w rodzinie, zwrócenie uwagi 

na problem niepełnosprawności. 
 

Kryteria oceny prac plastycznych:  

zgodność z tematem, estetyka, oryginalność, pomysłowość.  

Zasady udziału w konkursie plastycznym: 

1. Format pracy – A3; technika – akryl, tempera, akwarela, pastel, olej.   

2. Na konkurs należy przesłać 5 najlepszych prac ze szkoły wraz z kartami 

zgłoszenia na adres:  

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieliwe Włocławku 

ul. Nowomiejska 15A  do 08 marca 2019 roku. 

3. Nadesłane/złożone prace będą oceniane w kategoriach wiekowych.   

4. Wyróżnione prace zostaną nagrodzone i eksponowane podczas konferencji 

regionalnej 21 marca 2019 roku w Muzeum Diecezjalnym  

we Włocławku. Po zakończeniu konkursu stają się własnością organizatora. 

Informacji udziela:  Katarzyna Zawacka, tel. 54 231 33 42 wew. 18. 
 
 



 

 

XV NARODOWY DZIEŃ ŻYCIA I ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA 

pod hasłem 

 „Życie jest sztuką" 

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej Włocławskiej  

- Referat Duszpasterstwa Rodzin, 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku 

i Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Oddział we Włocławku 

ogłaszają konkurs dla nauczycieli na scenariusz zajęć edukacyjnych  

na temat  "Życie człowieka największym darem"  

  Celem konkursu jest uwrażliwienie uczniów na problemy osób  

z niepełnosprawnością i kształtowanie postawy otwartej wobec innych ludzi.  

Zasady udziału w konkursie oraz kryteria oceny prac: 

1. Wymogi formalne: 
 tekst napisany na komputerze czcionką 12 (Times New Roman), odstęp  

1,5 wiersza, marginesy standardowe, 
 scenariusz zawiera następujące elementy: adresat/ grupa wiekowa; przedmiot 

lub rodzaj zajęć, na który został przygotowany; cele; czas realizacji; metody i 
formy pracy; materiały dydaktyczne; szczegółowy przebieg zajęć; bibliografię, 

 tekst ma charakter dzieła autorskiego, nie może być wcześniej nigdzie 
publikowany.  

 
2. Kryteria oceny prac: 

 poprawność merytoryczna i metodyczna, 
 oryginalność i pomysłowość, 
 innowacyjność w doborze środków dydaktycznych i metod, 
 dostosowanie scenariusza do potrzeb i możliwości odbiorcy. 

 

3. Autor pracy wypełnia kartę zgłoszenia, którą przesyła/składa wraz z pracą 
konkursową na adres: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli  
we Włocławku (sekretariat, p.101), ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek. 

 
4. Prace należy składać wyłącznie w wersji papierowej do dnia 08 marca 2019r. 
 
5. Nadesłane/złożone prace stają się własnością organizatora.  
 
6. Wyróżnione prace zostaną nagrodzone podczas konferencji regionalnej  

21 marca 2019r. w Muzeum Diecezjalnym we Włocławku.  
 

Informacji udziela: Katarzyna Zawacka, tel. 54 231 33 42 wew. 18. 



 

 

XV NARODOWY DZIEŃ ŻYCIA I ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA 

pod hasłem  

 
„Życie jest sztuką" 

 
Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej Włocławskiej  

- Referat Duszpasterstwa Rodzin, 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku 

i Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Oddział we Włocławku 

ogłaszają konkurs literacki dla uczniów szkół ponadpodstawowych na temat 

" Każdy ma prawo do życia" (dowolna forma prozatorska )   

Celem konkursu jest promocja postaw otwartych wobec innych ludzi, szacunku 

dla życia i zdrowia oraz uwrażliwienie na problemy osób z niepełnosprawnością.  

Zasady udziału w konkursie oraz kryteria oceny prac: 

    1. Wymogi formalne: 

 tekst napisany czcionką 12 Times New Roman, odstęp  
1,5 wiersza, marginesy standardowe, 

 praca nie może przekraczać trzech stron formatu A4,   
 tekst ma charakter dzieła autorskiego, nie może być wcześniej nigdzie 

publikowany. 
 

2. Kryteria oceny prac: 

 zgodność z tematem,  
 poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna, 
 oryginalność i pomysłowość, 
 zachowanie wymogów formalnych.  
 

3. Autor pracy wypełnia kartę zgłoszenia, którą przesyła/składa wraz z pracą  

      konkursową na adres: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli   

      we Włocławku (sekretariat, p.101), ul. Nowomiejska 15A, 87-800  

      Włocławek. 

4.   Prace należy składać wyłącznie w wersji papierowej, do dnia 08 marca 2019r. 
 



 

 

5.   Nadesłane/złożone prace stają się własnością organizatora.  
 

6. Wyróżnione prace zostaną nagrodzone podczas konferencji regionalnej  
21 marca 2019 roku w Muzeum Diecezjalnym we Włocławku.  

 
Informacji udziela: Katarzyna Zawacka, tel. 54 231 33 42 wew. 18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

XV NARODOWY DZIEŃ ŻYCIA I DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI 

ŻYCIA 

pod hasłem  

„Życie jest sztuką" 

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej Włocławskiej  

- Referat Duszpasterstwa Rodzin, 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku 

i Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Oddział we Włocławku 
 

 

ogłaszają konkurs dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych  

na zaprojektowanie 1-dniowej wycieczki po swojej okolicy dla 

niedowidzącego/ niewidomego kolegi wraz z informacjami o miejscach, które 

będziecie zwiedzać.  

Celem konkursu jest promocja postaw otwartych wobec innych ludzi, szacunku 

dla życia i zdrowia oraz uwrażliwienie na problemy osób z niepełnosprawnością.  

Zasady udziału w konkursie oraz kryteria oceny prac: 

    1. Wymogi formalne: 

 temat konkursowy zostanie przedstawiony jako projekt wycieczki wraz  
z opisem min. 3 zwiedzanych miejsc,   

 prace wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać na adres: Kujawsko-
Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku (sekretariat, 
p.101), ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek.  

 

 

2. Kryteria oceny prac: 

 poprawność merytoryczna, językowa, ortograficzna, jednolitość zapisów 
 umiejętność redagowania planu wycieczki, 
 oryginalność i pomysłowość, 
 innowacyjność  

 

3.   Prace należy składać  do dnia 08 marca 2019r. 



 

 

 

4.   Nadesłane/złożone prace stają się własnością organizatora.  
 

5. Wyróżnione prace zostaną nagrodzone podczas konferencji regionalnej  
21 marca 2019 roku w Muzeum Diecezjalnym we Włocławku.  

 

Informacji udziela:  Katarzyna Zawacka, tel. 54 231 33 42 wew. 18. 
 
 
 


