
                                                     

 

Zapraszamy do udziału w IX edycji Mazowieckiego Konkursu Wiedzy  

o Prawach Dziecka: 

 
 
 

„Niech się wreszcie każdy dowie i rozpowie w świecie całym, 

Że dziecko to także człowiek - tyle, że jeszcze mały. 

Dlatego ludzie uczeni, którym za to należą się brawa, 

Chcąc wielu dzieci los odmienić, spisali dla Was mądre prawa…” 

 
                                                                           (M. Brykczyński) 

 

 

Cele konkursu:  

 popularyzowanie i uporządkowanie  wiedzy z zakresu praw dziecka; 

 upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka wśród najmłodszych uczniów; 

 uświadomienie, że współczesna szkoła może być miejscem, w którym  

znane są i szanowane prawa wszystkich ludzi; 

 uczczenie 27. rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka; 

 włączenie się w obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka; 

 rozwijanie zainteresowań uczniów; 

 doskonalenie umiejętności pracy z tekstem źródłowym; 

 doskonalenie umiejętności współpracy w grupie. 



REGULAMIN KONKURSU  

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi   

im. K. I. Gałczyńskiego w Warszawie. 

 Do udziału zapraszamy najmłodszych (klasy II – III) i najstarszych (klasy V – VI) 

uczniów podstawowych z terenu województwa mazowieckiego. Każdą zgłoszoną 

szkołę może reprezentować jedna trzyosobowa drużyna w każdej kategorii wiekowej.  

 Uczniowie klas młodszych w celu przygotowania się do konkursu powinni 

szczegółowo zapoznać się z jedną pozycją książkową: „Moje prawa ważna 

sprawa” Anny Czerwińskiej - Rydel i Renaty Piątkowskiej. W czasie 

konkursu będą wykonywać zadania związane z treścią tej książki (krzyżówki, 

wykreślani, zagadki, pytania otwarte i zamknięte, zadania typu: prawda/fałsz). 

 Uczniowie klas starszych w części pierwszej konkursu rozwiążą test 

sprawdzający ogólną wiedzę o prawach dziecka, a w części drugiej wykonają 

zadania otwarte związane z tą tematyką (praca w oparciu o dostarczony przez 

organizatora tekst Konwencji o Prawach Dziecka). Jako źródła wiedzy pomocne 

w przygotowaniu do konkursu uczniów klas V – VI proponujemy Państwu: 

- Tekst „Konwencji o Prawach Dziecka”  

- Materiały znajdujące się na stronach internetowych:   

  Rzecznika Praw Dziecka (www.brpd.gov.pl)  

        Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF www.unicef.pl 

        (http://www.unicef.pl/Co-robimy/Prawa-dziecka)  

 

Konkurs odbędzie się 18 listopada 2016r. o godz. 9.30 (klasy II – III) oraz o 11.00 

(kl. V – VI) w budynku Szkoły Podstawowej nr 42 przy ulicy Balkonowej 4.  

O szczegółach poinformujemy zainteresowane szkoły drogą e-mailową lub 

telefonicznie po zebraniu zgłoszeń.  Zgłoszenia wraz z listą imienną uczestników, 

zgodą rodziców (załącznik nr 1) oraz nazwiskami nauczycieli przygotowujących 

drużyny i telefonami kontaktowymi  należy przesłać do 14 listopada 2016r. na 

numer faxu: 022 811 58 43, drogą e-mailową na adres: sp42@edu.um.warszawa.pl 

lub na adres: kingmont@wp.pl.  

http://www.brpd.gov.pl/
http://www.unicef.pl/
http://www.unicef.pl/Co-robimy/Prawa-dziecka


 

Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, wszyscy opiekunowie 

podziękowania. Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w styczniu 

2017r.  

O wynikach  szkoły zostaną powiadomione pisemnie  do 19 grudnia 2016r.  

 

     Wszelkie dodatkowe pytania proszę kierować na adres: kingmont@wp.pl 

 oraz pod nr tel 0 500 782 038.  

  

 

 

Warszawa,10.10.2016r. 
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Załącznik nr 1 
 

ZGODA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA 
 
 
…………………..…………….. 

imię i nazwisko dziecka 

 
………………………..……….. 

Klasa 
 

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

nazwa i adres szkoły 

 

OŚWIADCZENIE 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna w konkursie 

 

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

organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Warszawie. 

Znam i akceptuję zapisy Regulaminu Konkursu.  

W związku z powyższym wyrażam zgodę na bezterminowe publikowanie na stronie 

internetowej Szkoły Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. Konstantego 

Ildefonsa Gałczyńskiego w Warszawie danych osobowych, wizerunku oraz wyników 

uzyskanych przez moją córkę/mojego syna na poszczególnych etapach konkursu. 

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

(miejscowość, data)   (czytelnie imię i nazwisko rodzica/-ów/ prawnego/-ych opiekuna/-ów) 
 
 
 
 
      ....……………………………………………………….. 
      (podpis rodzica/-ów/ prawnego/-ych opiekuna/-ów) 
 
 
 
 
 
 

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 
poz. 926 ze zmianami). 


