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Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, 

w imieniu Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka dziękuję Państwu bardzo 

za współpracę przy konkursie plastycznym z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka 

2021. Konkurs cieszył się bardzo dużą popularnością, a ze szkół z całej Polski otrzymaliśmy 

ponad 5 tysięcy prac na temat praw dziecka. Z uwagi na tak duże zainteresowanie Rzecznik 

ogłosił właśnie kolejną edycję konkursu – z okazji Dnia Dziecka, który w tym roku będzie 

wyjątkowy, spędzą go bowiem w Polsce setki tysięcy ukraińskich dzieci, zmuszonych 

do ucieczki z ojczyzny. Hasło konkursu dla dzieci polskich i ukraińskich brzmi: „Pomalujmy 

razem świat – Розмалюймо світ разом”. 

W imieniu Rzecznika Praw Dziecka serdecznie zapraszam Państwa do wzięcia udziału 

w konkursie. Prace na temat praw dziecka, pokazujące przyjaźń, wspólną zabawę, rodzinę, 

miłość, także tę do ojczyzny, można wykonać dowolną techniką plastyczną (bez użycia 

programów komputerowych) – mogą to być rysunki, obrazy, instalacje przestrzenne, itp. 

Zainteresowane udziałem w konkursie szkoły powinny wstępnie wyselekcjonowane prace (po 

maksymalnie 3 z każdej z 4 kategorii – klasy 0-IV, V-VIII, szkoły ponadpodstawowe oraz 

szkoły specjalne) przesłać w postaci scanów lub fotografii załączonych do maila 

z formularzem zgłoszenia i oświadczeniami na adres: konkurs@brpd.gov.pl - do dnia 

1 czerwca 2022 r. do godz. 23.59. Dzieci – obywatele Ukrainy – uczęszczające do 

nowopowstających klas przygotowawczych będą klasyfikowane według wieku.

Spośród nadesłanych prac powołana przez Rzecznika komisja konkursowa wybierze 

maksymalnie sto prac, które zostaną poddane szczegółowej ocenie w celu wybrania po jednej 

zwycięskiej pracy oraz dwóch prac laureatów w każdej kategorii, a także prac wyróżnionych. 

Warszawa, 21 kwietnia 2022 r.



Wyniki zostaną ogłoszone 15 czerwca na stronie Rzecznika Praw Dziecka, a autorzy 

nagrodzonych prac otrzymają zestawy atrakcyjnych nagród. 

Szczegóły konkursu wraz z regulaminem i formularzami potrzebnymi do zgłoszenia 

prac konkursowych znajdą Państwo w załączonych plikach oraz na stronie internetowej 

BRPD: https://brpd.gov.pl/konkursy/ .

Załączniki:

 Ogłoszenie o konkursie dla szkół na najciekawsze prace plastyczne z okazji Dnia Dziecka 2022

 Regulamin konkursu

 Formularz zgłoszenia do konkursu

 Formularz oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego

Z poważaniem

.

Dyrektor Zespołu Prezydialnego 

Rafał Drzewiecki
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