
„A osobę niepełnosprawną trzeba przede wszystkim dostrzec, zbliżyć się do niej i wtedy dopiero można zobaczyć w niej 

zwyczajnego człowieka, który tak samo jak my, ma uczucia, talenty, ambicje, różne potrzeby i bardzo chce, żeby go normalnie 

traktować” -  Anna Dymna 
 

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU 

W RAMACH 

 

Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób 

Niepełnosprawnych 

obchodzonego 5 maja 
 

 

ORGANIZATOR: 

 
Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Kwaśniowie Dolnym 

 

 

CEL KONKURSU: 
 

Akcja ma zachęcić do okazania solidarności z osobami z zaburzeniami intelektualnymi, a także uświadomić społeczeństwu o 

potrzebach z jakimi przychodzi się zmierzyć osobom z tego typu problemami we współczesnym świecie. 

Celem akcji jest również pokazanie sprzeciwu wobec dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami w codziennym życiu. 
Zamysłem konkursu jest również promocja postaw, haseł związanych z integracją, tolerancją, wolontariatem, działaniem na 

rzecz poprawy codziennego życia osób niepełnosprawnych intelektualnie - szczególnie dzieci i młodzieży szkolnej. 

 

 
UCZESTNICTWO W KONKURSIE: 

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: 

1)przedszkole - praca plastyczna 
Temat: Warto być razem - jak wzmacniać pozytywne więzi społeczne między osobami sprawnymi intelektualnie , a 

niepełnosprawnymi. 

 

2)uczniowie szkoły podstawowej kl. I-VIII - krótki wiersz - dwa tematy do wyboru : 
Temat 1: Jeden z kolegów z klasy , dyskryminuje w twojej obecności chłopca z niepełnosprawnością intelektualną- wyraź 

swój sprzeciw przeciwko nietolerancji osób z takimi problemami. 

 

Temat 2: Jesteś wolontariuszką/em napisz wiersz, w którym solidaryzujesz się z osobami z niepełnosprawnością 
intelektualną. 

 

 

ZASADY KONKURSU PLASTYCZNEGO 
 

Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika - techniki płaskie, bez użycia materiałów sypkich. 

Format prac: A3 lub A4 

Ocenie podlegać będzie: samodzielność, pomysłowość, fantazja twórcy pracy plastycznej, estetyka wykonania. 
Podpisane prace imieniem i nazwiskiem należy przekazać w terminie do 29.04.2022 r.  

do osób odpowiedzialnych za konkurs: 

Beata Krzykawska 

Magdalena Kaczmarzyk 
Piotr Grzanka 

 

 

ZASADY KONKURSU LITERACKIEGO 
 

1)Jury powołuje Organizator konkursu. 

Zadaniem jury jest ocena prac zgodnie z ustalonymi kryteriami. 
2)W konkursie nie mogą brać udziału prace zbiorowe. 

Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko 1 pracę. 

3)Organizator zastrzega sobie możliwość publikowania prac na stronie internetowej. 

4)Warunkiem udziału w konkursie jest wysłanie krótkiego wiersza do 29.04.2022 r. do osób odpowiedzialnych za konkurs: 
Beata Krzykawska 

Magdalena Kaczmarzyk 

Piotr Grzanka 

 
Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest również akceptacja warunków niniejszego Regulaminu. 



 

 

 
 

METRYCZKA: 

 

 
NAZWISKO ................................................................................................. 

IMIĘ ............................................................. KLASA/GRUPA ............................  

KATEGORIA  PRACY................................................................................................. 

 
IMIĘ I NAZWISKO WYCHOWAWCY KLASY  ........................................................... 

 

 

 
 

5)Osoba odpowiedzialna za organizację konkursu: 

mgr. Beata Krzykawska , mgr. Magdalena Kaczmarzyk, mgr. Piotr Grzanka 

 
6)Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 05.05.2022r. na stronie internetowej Organizatora. 

7)Uroczyste wręczenie nagród nastąpi na apelu szkolnym. 

 

 
 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1.Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest akceptacja warunków niniejszego Regulaminu oraz dostarczenie 
wypełnionego formularza zgłoszeniowego (metryczki).   

2.Organizator zapewnia nagrody i dyplomy dla laureatów konkursu. 

3.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. 

 


