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Konkurs na najciekawsze dzieło artystyczne na temat praw dziecka 

Regulamin 

Tematem konkursu są prawa dziecka ujęte w międzynarodowej konwencji na temat 

praw dziecka. 

Celem Konkursu jest: 

– pogłębienie wiedzy na temat praw dziecka przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w 

Suwałkach. 

– uświadomienie dzieciom, że istnieją osoby i instytucje, do których mogą zwrócić się o 

pomoc, jeśli ich prawa zostaną naruszone. 

- motywowanie uczniów do poszerzenia wiedzy na temat praw dziecka; 

- rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej; 

- wykorzystanie wiedzy na temat praw dziecka w procesie kreatywnym. 

 

1. Prace artystyczne mogą być wykonane w dowolnej technice przy wykorzystaniu 

dowolnej dziedziny twórczej (praca plastyczna, rzeźba, film, teledysk, animacja, 

utwór muzyczny, utwór literacki itp.),  również z wykorzystaniem nowych 

technologii.  

2. Prace mogą być tworzone indywidualnie lub w grupach (max. 3 osobowych). 

3. Temat pracy konkursowej powinien obejmować wybrany aspekt praw dziecka, 

zapisany w Konwencji o prawach dziecka https://brpd.gov.pl/konwencja-o-

prawach-dziecka/  

4. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 6 im. 

Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach 



5. Prace można przesyłać na adres mailowy: m.holubowicz@op.pl  w postaci skanu, 

wysokiej jakości zdjęcia lub nagrania audio lub video do dnia 20 maja 2021 r., 

w temacie wiadomości umieszczając imię, nazwisko oraz klasę autora pracy 

oraz dopisek „Konkurs o Prawach Dziecka”. Prace można także dostarczyć osobiście 

do budynku Szkoły Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach, 

zostawiając je w portierni szkoły. Praca powinna być opisana: imię i nazwisko autora 

oraz klasa oraz dopisek „Konkurs o Prawach Dziecka”  

6. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria:  

- oryginalność (kreatywność i twórczość w przedstawianiu Praw Dziecka) 

- zaangażowanie  (wkład pracy włożony w stworzenie dzieła)  

- wartość edukacyjna (stopień w jakim dane dzieło odnosi się do tematu Praw Dziecka) 

7. Szkolna komisja konkursowa podda prace szczegółowej ocenie w celu wyłonienia 

zwycięzców. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.  

8. Zebrane prace będą prezentowane na wystawie na terenie szkoły oraz publikowane 

w mediach społecznościowych Szkoły.  

9. Uczestnicy konkursu o wynikach zostaną poinformowani za pośrednictwem portali 

społecznościowych Szkoły oraz za pomocą platformy Librus.  

10. Uczniowie wyróżnieni w tym konkursie otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez 

Biuro Rzecznika Praw Dziecka.  

 

Organizator konkursu:  

Psycholog szkolny  

Monika Hołubowicz 

 


