
Konkursy dla uczniów szkół podstawowych na
rok szkolny 2020/2021 - (stan na dzień: 25.03.2021 r.)

Konkursy ogólnopolskie
(ze strony Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty)

1. OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY
#NaszaFlagaPL „230 rocznica uchwalenia Konstytucji
3 Maja” - Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo z Lublina zaprasza do udziału
w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM 2021 #NaszaFlagaPL „230.
rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja”. Konkurs jest adresowany  do
uczniów szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych: klasy I-III oraz
klasy IV-VIII - termin nadsyłania prac 12.04.2021.
Szczegółowe informacje: https://naszaflaga.pl/

2. „MISJA POLARNA” – EDYCJA 2021 - Instytut Geofizyki
Polskiej Akademii Nauk organizuje konkurs dla dzieci w wieku 10-15 lat o
tematyce polarnej. Zadaniem konkursowym jest wykonanie posteru
naukowego na wybrany temat związany z badaniami polarnymi. Zgłoszenia
do konkursu dokonuje się drogą elektroniczną przez formularz zgłoszeniowy
dostępny na stronie www.edu-arctic.pl. Termin nadsyłania posteru – do
31.03.2021 r.
Szczegółowe informacje na stronie:
https://edu-arctic.pl/konkurs-misja-polarna?view=competition&competition_id
=18

3. II Ogólnopolski i Polonijny Konkurs Plastyczny pt.
Prawdy Polaków spod Znaku Rodła - II Ogólnopolski
Polonijny Konkurs Plastyczny pt. Prawdy Polaków spod Znaku Rodła –
katechizmem narodowym Polaków w XXI wieku. Termin nadsyłania prac -
20.04.2021 r.
Szczegóły i regulamin na stronie www.rodzinarodla.pl.

4. Konkursy przyrodnicze „Puszcza.TV” - portal puszcza.tv.
zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz nauczycieli z całej Polski do wzięcia
udziału w konkursach przyrodniczych o tematyce Białowieskiego Parku Narodowego
w następujących kategoriach:

1. „Cała Polska parkiem białowieskim w fotografii” – wykonanie fotografii na
terenie Polski fauny lub flory, która występuje także w Białowieskim Parku
Narodowym
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2. „Warstwy lasu na plakacie Puszczy Białowieskiej” – wykonanie plakatu
prezentującego rośliny tworzące warstwy lasu na przykładzie Puszczy
Białowieskiej

3. „Prastara puszcza i oddziaływanie człowieka i zjawisk pogodowych” –
wykonanie prezentacji na temat oddziaływania człowieka i zjawisk
pogodowych na Puszczę Białowieską

4. „Zakochaj się w puszczy” – napisanie opowiadania lub artykułu o
krajobrazie, formach przyrodniczych, faunie i architekturze występujących
na terenie Puszczy Białowieskiej
Szczegóły:
https://puszcza.tv/aktualnosci/1609/konkursy-dla-uczniow-szkol-podstawo
wych-z-terenu-calej-polski
Termin zgłoszenia i nadsyłania prac: 23.04.2021 r

5. XXI Ogólnopolski Konkurs Papieski - Małopolska Wojewódzka
Komenda Ochotniczych Hufców Pracy zaprasza do udziału w konkursie,
którego hasłem przewodnim jest: Jan Paweł II niosący młodzieży dobrą
nowinę – „Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko. Tylko załóż wygodne buty,
bo masz do przejścia całe życie.”
Termin nadsyłania prac mija 5 maja 2021 r.
Szczegółowe informacje: http://www.malopolska.ohp.pl oraz
www.konkurs-papieski.com

6. Ogólnopolski Konkurs Literacki „Tadeusz Różewicz
inspiruje” - Biuro Poselskie Tomasza Zimocha ogłasza ogólnopolski
konkurs na najlepszą pracę o Patronie 2021 roku adresowany do uczniów
ostatnich klas szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2020/2021.
Termin nadsyłania prac mija 30 czerwca 2021 r.
Więcej informacji:
https://tomekzimoch.pl/konkurs-literacki-tadeusz-rozewicz-inspiruje/

7. VI edycja konkursu historycznego Patria Nostra -
Fundacja Patria Nostra zaprasza do udziału w VI edycji konkursu
historycznego Patria Nostra który adresowany jest do uczniów w wieku 8-19
lat. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu krótkiego filmu lub animacji
dotyczącej ważnego wydarzenia z historii Polski.
Rejestracja uczestników trwa do 31 marca 2021 r.
Szczegółowe informacje oraz regulamin na stronie internetowej:
https://konkurs-patrianostra.pl/o-konkursie

8. I Ogólnopolski Konkurs ,,Muzyka łagodzi, muzyka
radzi, muzyka nigdy Cię nie zdradzi” - Szkoła Podstawowa nr
29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie oraz Stowarzyszenie „Wspólnota
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Polska” Oddział Częstochowa zapraszają uczniów szkół podstawowych do
udziału w I Ogólnopolskim Konkursie Patriotyczno-Muzycznym ,,Muzyka
łagodzi, muzyka radzi, muzyka nigdy Cię nie zdradzi”.
Termin nadsyłania prac konkursowych: 15.04.2021 r
Szczegółowe informacje na stronie internetowej szkoły:
https://www.sp29.czest.pl/aktualnosci/1024-i-ogolnopolski-konkurs-patriotyc
zno-muzyczny.html

9. Ogólnopolski Konkurs Filmowy ,, Science Movie” -
Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek w Lublinie zaprasza uczniów klas V –
VIII szkół podstawowych do udziału w konkursie filmowym ,, Science Movie”.
Uczniowie indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych przygotowują krótki
film prezentujący jedno doświadczenie przyrodnicze wraz z jego
wyjaśnieniem.
Prace należy przesyłać w terminie od 15 lutego 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.
Regulamin konkursu

10. Indywidualne Mistrzostwa Powiatu w Lekkoatletyce
dla Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych - Szkoła
Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Środzie Śląskiej
organizuje Indywidualne Mistrzostwa Powiatu w Lekkoatletyce dla Dzieci i
Młodzieży Szkół Podstawowych.
Termin i miejsce zawodów: 1 czerwca 2021 r., Stadion Miejski w Środzie
Śląskiej, ul. Konstytucji 3-go Maja.
Zgłoszenia:  na adres e-mail: wargula66@gmail.com Dodatkowych informacji
udzielają p. Zuzanna Bławat oraz p. Marzena Sołtys – nauczycielki
wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 3 w Środzie Śląskiej.

11. Ogólnopolski konkurs literacko-plastyczny
„SPOŁECZNA KRUCJATA MIŁOŚCI” - Szkoła Podstawowa nr
50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie zaprasza uczniów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie
literacko-plastycznym pn. „SPOŁECZNA KRUCJATA MIŁOŚCI”.
Termin nadsyłania prac do 31 marca br.
Więcej informacji: REGULAMIN 2021 – Społeczna Krucjata Miłości

Informacje szczegółowe o wyżej wymienionych konkursach znajdują
się na stronie Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty w zakładce “Szkoły i
placówki”.
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