
 Załącznik nr 1

…...........................................................
( pieczęć szkoły)

KARTA ZGŁOSZENIA

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI „MASZ SERCE, OTWÓRZ DO  NIEGO DRZWI”

PROSIMY WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM

1. Imię i nazwisko Uczestnika  .................................................................................................. 

klasa  .………………………     wiek  …...........................

Godło uczestnika  (prosimy o podanie pseudonimu składającego się z inicjałów tj. pierwszej litery
imienia oraz nazwiska, a także dowolnej nazwy składającej się z co najmniej pięciu liter:

….....................       …......................   -   …......................................................................................
pierwsza litera imienia         pierwsza litera nazwiska                                             dowolna nazwa/pseudonim

2. Kategoria  konkursowa (prosimy o zaznaczenie właściwego kwadratu:

a) kategoria literacka: □ proza  □ wiersz

 podkategoria proza: □ gimnazjum □ szkoła ponadgimnazjalna

podkategoria wiersz: □ gimnazjum □ szkoła ponadgimnazjalna

b) kategoria plastyczna: □ klasy I-III □ klasy IV-IV

3. Imię i nazwisko Nauczyciela , pod kierunkiem, którego powstała praca: 

………………...…………………………..........……nauczany przedmiot: ...………………………………….....

4. Nazwa i adres i Szkoły: 

………………...…..……...………………………………………………….………………………...…..……...

………………………………………………….……….................................................................................

e-mail  : ……………………………….…......................
(na ten adres zostaną wysłane wyniki konkursu)

telefon  ………………………………….....................................

            …………………………                                          ...….……………………………… 
     ( podpis rodzica/opiekuna dziecka)                                    ( pieczęć i podpis dyrektora) 

Biuro Projektów
ul. Kilińskiego 13, 42-202 Częstochowa
tel. 34 371 02 82, fax 34 371 02 82 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa
tel. 34 372 42 00, fax 34 372 42 50
mops@czestochowa.um.gov.pl

www.mops.czestochowa.pl



Załącznik nr 2
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy

  na przetwarzanie i publikacj ę danych osobowych

Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska dziecka:

…...…………………………………………………………………………....................  *  w  związku  z  jego
udziałem  w Międzyszkolnym  Konkursie pn.  „MASZ  SERCE,  OTWÓRZ  DO  NIEGO  DRZWI”
organizowanym  w  2017  r.  przez Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Częstochowie  we  wszelkich
ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym  Konkursie i  jego wynikach.  Wyrażam również  zgodę
na przetwarzanie  przez  Organizatora Konkursu  danych  osobowych  umieszczonych  w  zgłoszeniu,
w zakresie  prowadzenia  i realizacji  Konkursu.  Jednocześnie  oświadczam,  że  jestem  świadoma/my
dobrowolności  podania  danych  oraz,  że zostałam/em  poinformowana/y  o  prawie  wglądu  do  podanych
danych oraz możliwości ich poprawiania. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami)

............................................................................................................
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego autora pracy)                    

* imię i nazwisko autora pracy

Załącznik nr 3
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy

na udział w Konkursie i rozpowszechnianie nadesłane j pracy

Wyrażam  zgodę  na  udział  .........................................................................................................................*
w Międzyszkolnym  Konkursie  „MASZ SERCE, OTWÓRZ DO NIEGO DRZWI”  organizowanym  w 2017 r.
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Częstochowie. Oświadczam, że  nadesłana praca została
stworzona wyłącznie  przez  autora  wymienionego  w  zgłoszeniu,  w  żadnej  części  nie  narusza  praw
autorskich osób trzecich i była nieprzedstawiana wcześniej w innych konkursach. Przekazuję  nieodpłatnie
Organizatorom  Konkursu  prawa  autorskie  do  nadesłanej  pracy  w  celu  wykorzystania  jej  na  wszelkich
polach eksploatacji, m.in.: w zakresie rozpowszechniania, wystawienia, wyświetlenia, odtwarzania, także
publicznego udostępniania pracy.

..............................................................................................................
(data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego autora pracy)              

 * imię i nazwisko autora pracy

Załącznik nr 4
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego autora pracy 

o zapoznaniu si ę z regulaminem Konkursu

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Międzyszkolnego Konkursu  „MASZ SERCE,
OTWÓRZ DO NIEGO DRZWI”  organizowanego  w 2017  r. przez Miejski  Ośrodek  Pomocy Społecznej
w Częstochowie oraz akceptuję jego warunki. 

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

(data i czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego autora pracy)

Biuro Projektów
ul. Kilińskiego 13, 42-202 Częstochowa
tel. 34 371 02 82, fax 34 371 02 82 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa
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Załącznik nr 5 

PIECZA ZASTĘPCZA – NA CZYM POLEGA? 

Piecza  zastępcza  jest  sprawowana  w  przypadku,  gdy  rodzice

biologiczni  z różnych względów – najczęściej   nałogów, problemów

z przemocą -  nie mogą zapewnić dziecku opieki i wychowania. 

W takim przypadku  w wyniku postanowienia sądu  dziecko  powinno

trafić pod opiekę zapewniającą mu właściwe i bezpieczne warunki. 

CO ZAMIAST RODZINY ZASTĘPCZEJ?  

Dziecko  może trafić  do  pieczy  instytucjonalnej,  a  więc  placówki  opiekuńczo-wychowawczej  potocznie

nazywanej domem dziecka. Ma ono tam zapewnioną całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokajanie

niezbędnych potrzeb. 

DLACZEGO ROLA RODZINY ZAST ĘPCZEJ JEST TAK WA ŻNA? 

Żadna, nawet najlepsza placówka, nie zastąpi dziecku domu i rodziny. Dlatego tak ważne jest poszukiwanie

rodzin zastępczych – a więc rodzin, które zaopiekują się dzieckiem czasowo, w momencie, gdy biologiczna

rodzina nie może się nim zająć, a sytuacja dziecka nie pozwala, by trafiło do adopcji. 

W  rodzinie  zastępczej  dziecko  może  wychowywać  się  w  naturalnych  warunkach,  otoczone  miłością,

rodzinnym ciepłem i  troską.  Rodzina zastępcza zapewnia poczucie  bezpieczeństwa i  wsparcie, jest dla

dziecka szansą na prawidłowy rozwój oraz na dobry start w dorosłe życie. To właśnie dzięki niej,  młody

człowiek może zaspokoić  potrzebę  przynależności  i  miłości,  uznania i  samorealizacji.  Pobyt  w rodzinie

zastępczej  znacznie zwiększa szanse, że w przyszłości dziecko założy własną  szczęśliwą  i  prawidłowo

funkcjonującą rodzinę.

WAŻNE! 

• Rodzinna piecza zast ępcza ma charakter czasowy  i jest czym ś innym ni ż adopcja , w ramach

której dziecko jest przysposobione  i funkcjonuje w rodzinie tak, jak dziecko biologiczne. 

• Są  różne rodzaje rodzin zast ępczych  i mogą je stworzyć  zarówno krewni dziecka (np. wujostwo,

babcia,  rodzeństwo), ale także osoby  bliskie niespokrewnione  oraz takie, które  nie znały wcze śniej

dziecka ,  a  chcą  w  ten  sposób  realizować  się życiowo,  mają  potrzebę  ofiarowania  miłości  i  wsparcia

dzieciom, które tego potrzebują.). 

• Pobyt  dziecka  w pieczy zast ępczej  zapewnia  czas potrzebny na prac ę  z  rodzin ą  biologiczn ą,

umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub – gdy jest to niemożliwe – dążenie do adopcji  dziecka. 

• Rodzina  zast ępcza otrzymuje  pełne  wsparcie:  pomoc pedagogiczną,  psychologiczną  i  prawną,

specjalistyczne szkolenia, pomoc finansową na utrzymanie dziecka. 

Biuro Projektów
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UWAGA! POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA RODZINY ZAST ĘPCZE!

Dzieci pozbawione opieki i wychowania przez rodzicó w

czekają na szcz ęśliwy i bezpieczny dom!

Może szukamy wła śnie ciebie?
Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka mogą stworzyć ludzie, którzy zdecydują się

wychować dziecko, którego nie są biologicznymi rodzicami 
(dziecko może, ale nie musi być spokrewnione czy spowinowacone).

Rodzicem zastępczym może być zarówno osoba pozostająca 
w związku małżeńskim jak i samotna.

Szukamy osób, które czują wewnętrzne pragnienie niesienia miłości i ciepła,
i które jednocześnie są gotowe poświęcić dzieciom czas i serce.

Apel kierujemy do osób odważnych i odpowiedzialnych, które podejmą wyzwanie.

 Rodzicom zast ępczym oferowane jest pełne wsparcie!

• pomoc pedagogiczna, psychologiczna i prawna

• pomoc w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów

• specjalistyczne szkolenia 

• pomoc finansowa na utrzymanie dziecka

Kontakt dla osób zainteresowanych rodzicielstwem za stępczym

   Miejski O środek Pomocy Społecznej

Sekcja Wspierania Rodziny i Pieczy Zast ępczej

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa

tel. 34 372 42 24, 372 42 21, 372 42 19

www.mops.czestochowa.pl

   Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny

ul. Jasnogórska 34, 42-217 Częstochowa

tel. 502 985 101c

www.dlarodziny.com
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