
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 W SZCZECINIE 
ul. E. Plater 20, 71 – 632 Szczecin 

tel./fax. (091) 453 9433 
e-mail: sp11@miasto.szczecin.pl 

 

ZZAAPPRROOSSZZEENNIIEE  
 

 Szkoła Podstawowa nr 11 im. UNICEF – u w Szczecinie zaprasza do udziału 
w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o UNICEF i Prawach Dziecka, który odbędzie 
się dnia 14 grudnia 2017 r. o godz. 8.30 w siedzibie szkoły w Szczecinie przy ulicy 
E. Plater 20. 
 

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY 
O UNICEF I PRAWACH DZIECKA 

 
Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów problemami dzieci, poszerzenie 

wiedzy na temat działalności UNICEF-u oraz umożliwienie uczniom zdrowej 
rywalizacji przy zdobywaniu tytułów. 
Forma konkursu: 
 test wyboru odpowiedzi – indywidualnie; 
 pytania otwarte – zespołowo. 
Zgłoszenie uczniów do konkursu: 
 Konkurs adresowany jest do uczniów szczecińskich szkół podstawowych. 
 Każdą szkołę reprezentuje trzyosobowa drużyna uczniów klas IV-VII. 
 Zgłoszenia prosimy nadsyłać na załączonych poniżej kartach pocztą lub faksem 
do dnia 11.12.2017 r. (decyduje data wpływu do siedziby szkoły). 
 Dane uczestników i opiekunów należy zapisać wyraźnie drukowanymi literami 
w celu uniknięcia błędów przy wypisywaniu dyplomów i zaświadczeń. 
 Nauczyciel - Opiekun uczniów jest zobowiązany do uzyskania zgody 
rodziców/opiekunów prawnych ucznia – uczestnika konkursu  na udział dziecka 
w konkursie i publikacji jego nazwiska na stronie internetowej SP 11 w Szczecinie oraz 
do przechowywania tej zgody do końca roku szkolnego 2017/2018. 
 Konkurs odbywa się w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu UNICEF, tj. 
14.12.2017 o godzinie 8:30 w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 11  im. UNICEF – u 
w Szczecinie, przy ul. E. Plater 20 . 
Zakres materiału: 
 Ogólna historia działalności UNICEF-U, począwszy od 1946 roku. 
 Kalendarium: najważniejsze daty z historii działalności  
UNICEF-U 
 Prawa dziecka 
 Niezbędne materiały znajdują się na stronie internetowej UNICEF – POLSKA 

(https://www.unicef.pl/Co-robimy/Aktualnosci/O-nas/O-UNICEF/Historia, 
https://www.unicef.pl/Wspolpraca-ze-szkolami/Materialy-
dydaktyczne/Prawa-dziecka). 

  

mailto:e-mail:%20sp11@miasto.szczecin.pl


KARTA ZGŁOSZENIA 
DO KONKURSU WIEDZY O UNICEF 

I PRAWACH DZIECKA 2017 
(proszę wypełniać czytelnie, drukowanym pismem lub komputerowo) 

Nazwa szkoły i dokładny adres, 

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

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

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

 

Dane uczestników 

L.P. Imię, nazwisko uczestnika Klasa Imię, nazwisko opiekuna 
1.  

 

  

2.  

 

  

3.  

 

  

 

Kontakt telefoniczny i adres e-mail do opiekuna 

 

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


	ZAPROSZENIE

