
Konkurs plastyczno-literacki 
„Moje prawa, moje obowiązki!” 

 

Organizując konkurs „Moje prawa, moje obowiązki” pragniemy poruszyć tematykę praw i obowiązków uczniów, 

uzyskać wiedzę w kwestii tego jak postrzegają swoje prawa i obowiązki uczniowie naszej placówki. 

 
Istotne jest, aby młodzież wiedziała o swoich prawach,  jednocześnie respektując prawa innych oraz nie 

zapominała również o swoich obowiązkach! 
 
Czas trwania konkursu: od 18 listopada 2022  roku do 30 listopada 2022 roku 
 
Cele konkursu: 

• rozwijanie wiedzy i świadomości uczniów o przynależnych im prawach i obowiązkach 

• rozbudzanie kreatywności 

• zwiększenie świadomości, że szkoła powinna być miejscem, w którym znane są i szanowane prawa wszystkich 

ludzi 

Zasady: 

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkoły, klasy 1-8. 

W konkursie wyróżniono kategorie: literacką i plastyczną. 

Zadaniem uczestnika konkursu jest wypowiedzenie się na temat praw  i obowiązków swoich lub swych rówieśników, 

wybierając jeden z poniższych środków wyrazu: 

• Wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką, (np. rysunek kredką, tuszem, węglem, malarstwo na papierze, 

kolaż, witraż) 

format prac plastycznych – A4 lub A3 

praca plastyczna może zawierać hasła, slogany lub inne teksty jaki i elementy graficzne tworzące spójną całość 

LUB 

• Przygotowanie pracy literackiej w dowolnej formie (opowiadanie, list, wiersz, itp.). 

• Każdy z autorów może zgłosić do konkursu  tylko jedną, samodzielnie wykonaną pracę. 

• Praca powinna mieć tytuł nawiązujący do prawa i/lub obowiązku którego dotyczy. 

• Praca musi być podpisana na odwrocie: imię i nazwisko, klasa. 

• Dla laureatów przewidziane są nagrody. 

             Uwagi dodatkowe: 

• Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie prac przez organizatorów 

w celu zaprezentowania na terenie szkoły oraz na stronie internetowej. 

• Prace niezgodne z regulaminem/tematem  lub zniszczone nie będą brane pod uwagę. 

• Prace przechodzą na własność organizatora. 

• Rozstrzygnięcie komisji konkursowej jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie, przewidywane 

w grudniu) 

Prace oddawać  można  do 30 listopada  2022 roku     

 do p. Agnieszki Urazińskiej  (wych. klasy 3A), p. Angeliki Wojdyło (pedagog/wych. klasy 6A) 

lub 

do p. Natalii Graczyk (nauczyciel współorganizujący kształcenie) 

 

Po upływie powyższego terminu prace nie będą przyjmowane. 

Koordynatorzy konkursu: Agnieszka Urazińska, Angelika Wojdyło, Natalia Graczyk 

 

 



 

 

 


