
 
 
 

Terminarz konkursów szkolnych 
 planowanych w roku szkolnym 2018/2019 

 
 

Termin realizacji konkurs przedmiot Koordynatorzy 
szkolni konkursu 

Wrzesień Jak spędziłem wakacje Świetlica 
 

Wych. świetlicy 

Całoroczny konkurs dobrych manier Świetlica 
 

Wych. świetlicy 

Konkurs tabliczki mnożenia Ed. Wczesnoszkolna 
 

p. E. Korbanek 

październik 
 
 
 
 
 
 
 
 

Super Koderzy - Mistrz klawiatury dla klas 
czwartych - październik 2018 
 

informatyka p. R.Domachowska 
p. A.Koralewska 

Konkurs plastyczny 
„Dzień Anioła” 

Religia p.A.Martynek 

 
Memory master 

  

Szkolny konkurs czytelniczy 
 

biblioteka B.Andrzejewska 

Konkurs na najpiękniejszą zakładkę do 
książki 

biblioteka B.Andrezjewska 

Konkurs różańcowy religia n-le religii 
 

Świetlica przyszłości świetlica Wych. Świetlicy 
 

Konkursy sportowe na boiskach szkolnych świetlica Wych świetlicy 

Konkurs na  najładniejsza dynię świetlica Wych swietlicy 

Konkurs origami  plastyka p.A.Kruszona 

listopad 
listopad/grudzień 
 
 
 
 

Co można zrobić z surowców wtórnych świetlica Wych.  świetlicy 

Konkurs o złote pióro dyrektora szkoły j.polski n-le poloniści 

Konkursy matematyczne klas czwartych i 
szóstych w SP 19 - eliminacje szkolne, luty - 
finał 
 

matematyka p. R.Domachowska 
p. A.Koralewska 

Alfik matematyczny - 21 listopada 2018 
 

matematyka n-le matematyki 

Kotylion niepodległościowy świetlica wych.  świetlicy 

Mistrz ortografii J. polski n-le poloniści 

Konkurs na  najładniejszą skarpetę w 
ramach Klubu małego czytelnika 

świetlica wych. świetlicy 

Konkurs patriotyczny ( konkurs na imię 
dębu) 

Zespół ds. treści 
patriotycznych 

p. D.Dobrodziej 

Konkurs fizyczny „pingwin”  fizyka p.K.Włodarczyk-Jur 



 
grudzień 
 
 
 
 

Konkurs poetycki j.  polski D.Dobrodziej 

Mikołajkowy konkurs czytelniczy w ramach  
akcji „Cała Polska czyta dzieciom” 

biblioteka p.B.Andrzejewska 

Konkurs na projekt kartki świątecznej informatyka p. R.Domachowska 
p.R.Skrzypek 

Rogal z masy solnej świetlica wych. świetlicy 

Klasowy konkurs recytatorski grupy 0 wych. przedszkolne K.Kowbel 
K.Molińska 

Konkurs ozdób bożonarodzeniowych świetlica Wych. swietlicy 

Konkurs plastyczny prac z modeliny i 
plasteliny 

świetlica Wych. świetlicy 

styczeń Konkurs literacki moja podróż po Polsce 
 
Konkurs wiedzy o Polsce 

świetlica Wych. Świetlicy 
 

Ed.wczesnoszkolna p. D.Skrzypczak 
 

luty Konkurs recytatorski „Pan Tadeusz dziś” j.polski n-le poloniści 
 

Konkurs na najbardziej nietypową książkę 
wykonaną przez uczniów 

biblioteka B. Andrzejewska 

marzec  
 Kangur matematyczny 2019  

matematyka n-le matematyki 

Mistrz ortografii j.polski n-le poloniści 

Konkurs plastyczny „bezpieczny internet” Informatyka/ 
plastyka 

p. R. Skrzypek 
p.R.Domachowska 

Kwiecień  
 

Historie spomiędzy kart j.polski n-le poloniści 
 

Konkurs poetycki j.polski n-le poloniści 
 

II międzyszkolny konkurs recytatorski Ed. wczesnoszkolna p. D.Roszyk 
 
p. D.Skrzypczak 

Konkurs pięknego pisania Ed. wczesnoszkolna p. A.Ostrowska 
 

Konkurs fizyczny „panda” fizyka p.K.Włodarczyk-Jur 
 

Konkurs plastyczny” zdrowe odżywianie Plastyka/ technika p.E.Domagała 
p.A.Kruszona 

maj 
 
 
 

Konkurs matematyczny klas piątych 
 

matematyka p.R.Domachowska 
p.B.Maćkowiak 

Matematyka z myszką  matematyka p.R.Domachowska 
 

Konkurs na najlepszy projekt ósmoklasisty - 
podczas Dnia Projektów ((konkurs 
wewnątrzszkolny) - maj 

Korelacja 
międzyprzedmiotowa 

p.J.Bagińska 

Konkurs recytatorski „Pan Tadeusz dziś” 
finał 

j.polski n-le poloniści 

 
czerwiec 
 
 

 Uczeń na Medal i Mistrzowie Budowniczy 
(konkurs wewnątrzszkolny)  

Edukacja społeczna p.J.Baginska 

Konkurs wiedzy o Poznaniu Ed. wczesnoszkolna p. D.Roszyk 
p. D.Skrzypczak 

 


