
REGULAMIN KONKURSU MÓJ SZKOLNY KOLEGA Z MISJI  NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

 

 "Ochrzczeni i posłani – pomagamy misjom" 

 

 Informacje Ogólne: 

 

Konkurs Mój Szkolny Kolega z Misji ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do wszystkich uczniów 

oraz nauczycieli szkół podstawowych. Organizatorami i realizatorami Konkursu jest Dzieło Pomocy 

„Ad Gentes” Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, przy współpracy dyrektorów i nauczycieli szkół 

podstawowych i gimnazjalnych. Szczegółowe informacje na temat Konkursu oraz jego regulamin 

znajdują się na stronie internetowej: www.adgentes.misje.pl 

 

            Regulamin sporządzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 

dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i 

olimpiad (Dz. U. z 2002 r. nr 13, poz. 125). 

 

Korespondencja konkursowa wyłącznie pocztą elektroniczną: e-mail: konkurs@misje.pl 

 

 I. Komitet Organizacyjny i Patronat Honorowy Konkursu: 

 

W skład Komitetu Organizacyjnego Konkursu Mój Szkolny Kolega z Misji wchodzą m. in.: dyrektor 

Dzieła Pomocy „Ad Gentes” KEP, sekretarz Komisji Episkopatu Polski ds. Misji oraz Dyrektor Centrum 

Formacji Misyjnej. Zadaniem Dzieła Pomocy "Ad Gentes" jest przygotowanie i prawidłowe 

przeprowadzenie Konkursu. 

 

Patronat honorowy Konkursu Mój Szkolny Kolega z Misji objęli: 

 

Pan Dariusz Piontkowski – Minister Edukacji Narodowej  

 

J. E. abp Salvatore Pennacchio - Nuncjusz Apostolski w Polsce 

 



J.E. bp Jerzy Mazur – Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji 

 

 II. Cele Konkursu: 

 

1. Rozwijanie w uczniach wrażliwości i budzenie ducha solidarności z dziećmi i młodzieżą w 

najuboższych krajach świata. 

 

2. Integracja uczniów wokół idei otwartości na inne kultury i tolerancji. 

 

3. Motywowanie społeczności szkolnych do podejmowania różnorodnych inicjatyw misyjnych. 

 

4. Poznanie rzeczywistości misyjnej i pracy polskich misjonarzy. 

 

5. Przybliżenie pracy polskich misjonarek i misjonarzy na placówkach misyjnych 

 

6. Promocja nauczycieli wspierających pracę na rzecz misji. 

 

 III. Tematyka Konkursu: 

 

Konkurs służy odnowieniu i pogłębieniu świadomości misyjnej dzieci i młodzieży oraz ich 

odpowiedzialności za misje. Tegoroczny temat przewodni proponowany przez organizatorów brzmi: 

"Ochrzczeni i posłani – pomagamy misjom".  Temat Konkursu nawiązuje do Nadzwyczajnego 

Miesiąca Misyjnego, jaki ogłosił papież Franciszek na październik 2019 r. hasło zwraca uwagę na 

powołanie misyjne każdego chrześcijanina. Na mocy chrztu św. wszyscy jesteśmy uczniami-

misjonarzami. Mamy moralny obowiązek dzielenia się wiarą z innymi i wspierania misyjnego dzieła 

Kościoła swą modlitwą, cierpieniem, ofiarami duchowymi i materialnymi. W pomoc misjom winni 

zaangażować się również najmłodsi. Konkurs służy rozbudzeniu zainteresowań warunkami, w jakich 

żyją rówieśnicy uczestników konkursu, poznaniu kultur, wierzeń oraz uwarunkowań społecznych.  

Tradycyjnie już, Konkurs w kategorii charytatywnej pobudza inicjatywy pomocowe dzieci i młodzieży. 

Zebrane środki finansowe podczas całorocznych akcji są przeznaczone na konkretny cel - dzieci 

pomagają dzieciom na misjach. 

 



Misjonarze niosą pomoc rozwojową i humanitarną poprzez dzieła charytatywne, edukacyjne i 

medyczne. Są obrońcami praw człowieka i walczą z negatywnymi zjawiskami społeczno-kulturowymi, 

które utrudniają życie dzieci i młodzieży. Poprzez prowadzenie przedszkoli i szkół dają szansę 

dzieciom i młodzieży zdobycia wykształcenia i zawodu oraz wydźwignięcia się z nędzy. Udział w 

Konkursie uwrażliwia dzieci i młodzież na trudne problemy współczesnego świata i zachęcić do 

włączenia się w pomoc rówieśnikom w krajach trzeciego świata. Dzieci mają lepiej poznać realia życia 

na misjach i formy pracy misjonarzy. 

 

 2.  Organizatorzy zalecają uczestnikom korzystanie z następujących materiałów: 

 

a) Adhortacja „Evangelii gaudium” papieża Franciszka 

 

b) Dekret o misyjnej działalności Kościoła „Ad Gentes” 

 

c) albumy i książki poświęcone misjom 

 

 d) materiały informacyjne na stronie www.adgentes.misje.pl oraz www.misje.pl. 

 

c) czasopisma misyjne: „Świat Misyjny” dwumiesięcznik Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, „Misje 

Dzisiaj”, dwumiesięcznik Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Papieskiego Dzieła św. Piotra 

Apostoła (http://www.missio.org.pl/misje_dzisiaj/); „Misyjne Drogi”, dwumiesięcznik Misjonarzy 

Oblatów Maryi Niepokalanej (http://www.misyjnedrogi.pl/); „Misjonarz”, miesięcznik Polskiej 

Prowincji Księży Werbistów (http://www.misjonarz.pl/); „Misjonarze Kombonianie”, dwumiesięcznik 

 

Instytutu Misyjnego Misjonarzy Kombonianów (http://kombonianie.pl/); „Echo z Afryki i innych 

kontynentów”, miesięcznik dla rodzin katolickich Sióstr Klawerianek; „Horyzonty Misyjne”, kwartalnik 

Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego Prowincji Zwiastowania Pańskiego 

http://www.horyzonty.misjesac.pl); „Posyłam Was”, kwartalnik Pallotyńskiego Sekretariatu 

Misyjnego Prowincji Chrystusa Króla; „Posłaniec Ducha Świętego”, dwumiesięcznik Zgromadzenia 

Ducha Świętego (http://www.poslaniec.pl). 

 

 IV. Zgłoszenie do Konkursu: 

 



 Udział szkoły w XVIII edycji Konkursu należy zgłosić on-line na formularzu dostępnym na stronie 

internetowej do dnia 28 grudnia 2019 r. Przesłanie prac musi nastąpić do dnia 31 marca 2020 r. 

(decyduje data stempla pocztowego). Organizatorzy nie będą przyjmować prac konkursowych od 

szkół, które w wyznaczonym terminie nie zgłosiły swojego udziału. 

 

Konkurs odbywa się na trzech poziomach edukacyjnych: 

 

1. Pierwszy etap edukacyjny: klasy 1-3 szkoły podstawowej, 

 

2. Drugi etap edukacyjny: klasy 4-6 szkoły podstawowej, 

 

3. Trzeci etap edukacyjny: klasy 7-8 szkoły podstawowej. 

 

 

 V. Etapy Konkursu: 

 

Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i centralnego. 

 

  Etap szkolny 

 

 1. Konkurs zostaje ogłoszony na początku roku szkolnego. 

 

2. W szkole powołuje się koordynatora ds. Konkursu oraz Szkolną Komisję Konkursową, która jest 

odpowiedzialna za wybór jednej najlepszej pracy w każdej kategorii. 

 

3. Zwycięskie prace wraz z protokołem Szkolnej Komisji Konkursowej (wzór do pobrania na 

 

stronie www.adgentes.misje.pl) należy przesłać na adres: Dzieło Pomocy „Ad Gentes”, 

 



ul. Byszewska 1, skr. poczt. 112, 03-729 Warszawa 4. 

 

4. Za prawidłowy przebieg Konkursu na terenie szkoły odpowiada koordynator ds. Konkursu. 

 

  Etap centralny 

 

 1. Centralna Komisja Konkursowa ocenia każdą z nadesłanych prac przyznając określoną liczbę 

punktów w skali od 1 do 100. 

 

2. Laureaci zostają wyłonieni na podstawie uzyskanych punktów. Nagradzane są trzy pierwsze prace z 

każdej kategorii. 

 

 VI. Zasady Konkursu w poszczególnych kategoriach: 

 

 Prace konkursowe muszą być zgodne z tematem Konkursu oraz odnosić się do podanych źródeł. 

 

Po zgłoszeniu szkole zostaje nadany numer identyfikacyjny, który powinien być umieszczony w 

protokole i opisie pracy. 

Każda szkoła do etapu centralnego może przesłać tylko jedną zwycięską pracę w danej kategorii 

konkursowej z każdego poziomu edukacyjnego (w szkole podstawowej są dwa poziomy edukacyjne 

więc po dwie prace z każdej kategorii). 

Każda praca ucznia powinna być opisana według poniższego wzoru: nazwa kategorii, numer 

identyfikacyjny szkoły, imię i nazwisko ucznia; wiek ucznia; szkoła i klasa; tytuł pracy; pieczęć szkoły 

Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prac i wykorzystania ich w 

dowolnym czasie i w dowolny sposób. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. 

Do pracy plastycznej powinno być dołączone oświadczenie o ochronie danych osobowych (do 

pobrania w materiałach konkursowych) – prace bez oświadczenia nie będą oceniane. 

Wszyscy nauczyciele zaangażowani w przeprowadzenie Konkursu otrzymają zaświadczenia o udziale. 

  

 

 



  Kategoria plastyczna: 

 

 Praca zgłoszone na konkurs winny być przygotowane samodzielnie przez ucznia/uczniów. Praca 

może być wykonana w formie rysunku (węglem, kredką itp.) lub obrazu (akwarelą, farbą olejną itp.). 

Nie będą przyjmowane prace przestrzenne (np. rzeźby). 

 

Prace muszą być przesłane w oryginale. 

Format prac nie może przekraczać wielkości formatu A3 (29,7×42 cm). 

Ocenie podlega zgodność z tematem, oryginalność formy plastycznej, estetyka, samodzielność 

wykonania. 

 

 VIII. Postanowienia końcowe 

 

 Niniejszy regulamin jest jawny, obowiązuje w roku szkolnym 2019/2020 i jest dostępny na stronach 

internetowych: www.adgentes.misje.pl Informacje o wynikach Konkursu prezentowane będą na 

stronach www.adgentes.misje.pl  W sprawach nieuregulowanych decyzję ostateczną podejmują 

Organizatorzy Konkursu. 

 


