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Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół,

ogłoszony w zeszłym roku przez Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka konkurs 

plastyczny z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka cieszył się bardzo dużą 

popularnością - szkoły z całej Polski nadesłały ponad 3 tysiące prac. W tym roku niestety 

pandemia znów jesienią atakuje ze zdwojoną siłą i zapewne w wielu rejonach Polski 

uniemożliwi przeprowadzenie obchodów święta w formie rodzinnych zabaw czy festynów.  

Jest to jednak ważny dzień dla każdego dziecka w Polsce, dlatego także w tym roku Rzecznik 

Praw Dziecka ogłasza wielki konkurs dla wszystkich szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych na najciekawsze prace plastyczne o tematyce związanej z prawami 

dziecka.

Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie powinny do dnia 17 grudnia 2021 r. 

zgłosić swój udział, przesyłając na adres: konkurs@brpd.gov.pl wypełniony formularz 

zgłoszenia oraz skany lub zdjęcia wybranych prac plastycznych. Ustaliliśmy trzy kategorie 

wiekowe, dwie dotyczą szkół podstawowych: kl. I-IV, kl. V-VIII, jedna przeznaczona jest dla 

szkół ponadpodstawowych. Prace będą oceniane osobno dla każdej kategorii wiekowej. Prace 

mogą być wykonane dowolną techniką i w dowolnym formacie.

Spośród nadesłanych zgłoszeń 3-osobowa komisja konkursowa, powołana przez 

Rzecznika Praw Dziecka, wybierze po maksymalnie 20 najlepszych prac w każdej kategorii 

wiekowej, które zostaną poddane szczegółowej ocenie w celu wybrania trójki laureatów 

w każdej kategorii wiekowej oraz pozostałych nagrodzonych prac.

Laureaci i pozostali wyróżnieni w konkursie autorzy prac otrzymają za pośrednictwem 

swojej szkoły zestawy nagród rzeczowych, ufundowanych przez Biuro Rzecznika Praw 

Dziecka. Wśród nagród będą m.in. rowery, zestawy sportowe, namioty plażowe, czytniki e-

booków, słuchawki bezprzewodowe.

Warszawa, 29 października 2021 r.



Rzecznik Praw Dziecka zaprasza serdecznie do wzięcia udziału w konkursie. 

Szczegóły konkursu wraz z regulaminem i formularzami potrzebnymi do zgłoszenia prac 

konkursowych znajdą Państwo w załączonych plikach.

Załączniki: 

 Ogłoszenie o konkursie dla szkół na najciekawsze prace plastyczne z okazji 

Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka 2021

 Regulamin konkursu

 Formularz zgłoszenia do konkursu

 Formularz oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego

Pracownicy Biura Rzecznika Praw Dziecka nie udzielają telefonicznie informacji o prowadzonych 

w biurze sprawach. Osoba uprawniona może uzyskać stosowną informację w sprawie, gdy złoży – podając imię 

i nazwisko i sygnaturę sprawy – zapytanie: 

- pocztą elektroniczną na adres: rpd@brpd.gov.pl

- pocztą na adres:

Biuro Rzecznika Praw Dziecka 

ul. Chocimska 6 

00-791 Warszawa

- poprzez ePUAP na skrytkę: /BRPD/SkrytkaESP

Z poważaniem,

Dyrektor Biura

Anna Malinowska
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