
IV zespół 

Semestr I    

rok szkolny 2017/2018                                   

Konkursy szkolne klasy 4-7 

 
Lp. Tytuł konkursu Rodzaj (np. plastyczny) 

 

Ilość 

uczestników 

1. „Poszukiwanie kluczy do ludzkich serc” logiczno - sprawnościowy 100 

2. „Co? Gdzie! Kiedy!” regionalny  10 

3. „Tadeusz Kościuszko wielkim Polakiem był” historyczny 10 

4. „2017 – rokiem Józefa Piłsudskiego” historyczny 22 

5. „Piękna nasza Polska cała' historyczno - fotograficzny 80 

6. „Mistrz alfabetu angielskiego” angielski 20 

7. „Deszcz jesienny” konkurs poezji i piosenki 

patriotycznej 

10 

8. „Złota Polska jesień” plastyczny dla uczniów o 

specjalnych potrzebach 

8 

9. „Jak spędzamy święta w naszych domach?” plastyczny 280 

10. „Zadbajmy o czyste powietrze” projekt ulotki 60 

11. „Przegląd kolęd i pastorałek” wokalny 7 

12. „Boże Narodzenie 2017” grafiki komputerowej 280 

13. „Konkurs pięknego czytania” czytelniczy 21 

14. „Strofy Tuwima” recytatorski 18 

15. „Wokół Akademii pana Kleksa” czytelniczy 10 

16. „Konkurs na najpiękniej wykonany kalendarz adwentowy” plastyczno - językowy 5 

17. „Irena Sendlerowa w oczach dzieci” plastyczny 120 

18. „Jestem bezpieczny w internecie” plastyczny 120 

19. „Mistrzostwa szkoły w halowej piłce nożnej” sportowy 24 

20. „Konkurs na najciekawszy model układu słonecznego” techniczny 5 

21. „Dzień Papieski” plastyczny 20 

22. „Mój różaniec” plastyczny 5 



23. „Kartka Boże Narodzenie 2017” plastyczny 30 

24. „Mistrz ornitologi”  biologiczny 25 

25. „Konkurs na najpiękniejszy album o ptakach” plastyczno- biologiczny 17 

26. Turniej „Statki” 1 etap matematyczny 64 

27. „Potyczki matematyczne” 1 etap szkolny matematyczny 24 

28 „Master of English and German words and phrases connected with 

healthy lifestyle” dla kl. 7 i gimnazjalnych  

Fiszki w języku angielskim lub/i 

niemieckim dotyczące zdrowego 

stylu życia 

15 

 

Konkursy szkolne klasy 0-3 

 

Lp. Tytuł konkursu Rodzaj (np. plastyczny)  Ilość 

uczestników 

1. „Poszukiwacze kluczy do ludzkich serc” logiczno- sprawnościowy 50 

2. Misiaki- Przytulaki” plastyczny 29 

3. „Jesienne cudaki” plastyczny 25 

4. „Przegląd kolęd i pastorałek” muzyczny 30 

5. „Węglem rysowane” dydaktyczno- plastyczny 10 

6. „Stroik bożonarodzeniowy” plastyczny 45 

7. „Bieg po czyste powietrze” gra terenowa 42 

8. „Jesień w wierszach i obrazach” recytatorski 20 

9. „Dzień języka ojczystego” polonistyczny kl. 1-3 

10. „Liczydełko” 1 etap matematyczny kl. 2-3 

11. „Wiem co jem-zdrowe menu plastyczny kl. 1 

12. „Projekt znaczka pocztowego” plastyczny kl. 2 

13 „Bezpieczna droga do szkoły” plastyczno- literacki kl. 3 

14 „Brzechwolandia” recytatorski kl. 1-3 

15 „Wanda Chotomska- poetka uśmiechu” recytatorski kl. 1-3 

16 „Ort-bój 1 etap szkolny ortograficzny kl. 3 

17 „Kartka na Boże Narodzenie 2017” plastyczny kl. 3 

18 „Dzień Papieski” plastyczny kl. 1-3 

19 „Mój Różaniec” plastyczny kl. 1-3 



20 „Prawa dziecka” plastyczny kl. 3 

21 „My blg - interests” konkurs j. angielskiego 100 

22 „Najpiękniejsza Szopka Bożonarodzeniowa” religijno- plastyczny kl. 0-3 

23 „Konkurs Papieski” religijno- plastyczny kl. 0-7 

 

 

Konkursy szkolne I-II gimnazjum 
 

Tytuł konkursu Rodzaj (np. plastyczny) Ilość uczestników 

„Droga do Niepodległej” w ramach obchodów 

Święta Niepodległości 

historyczny 9  

„Historia Osiedla Wzgórza Wolności” historyczny 6 

„Konkurs na najciekawszy model układu 

słonecznego” 

plastyczno –fizyczno-

geograficzny 

9 

„Jedz smacznie, zdrowo i kolorowo” fotograficzno - ekologiczny 6 

„Ekologiczna choinka” ekologiczny  

„Baśniowa eko –maskotka” ekologiczny 10 

„Konkurs na najpiękniej wykonany kalendarz 

adwentowy” 

plastyczno - językowy 15 

„Master of English and German words and phrases 

connected with healfhy lifestyle” 

językowy  29 

II Szkolny Turniej Szachowy  szachy 9 

Szkolne eliminacje do drużynowego konkursu 

Matematyki Praktycznej 

matematyczny 10 

Konkurs szkolny „Szkolny Mistrz Ornitologii” biologiczny 25 

Konkurs na album o ptakach  plastyczno-biologiczny 17 

Konkurs znajomości gramatyki angielskiej język angielski 10 

Konkurs „Ze słownictwem za pan brat” język angielski 15 

Konkurs na plakat w ramach „Tydzień profilaktyki i 

zdrowia” 

plastyczny 20 

Turniej piłki siatkowej piłka siatkowa - gra zespołowa 48 

   
 



Przedsięwzięcia, akcje własne dla całej społeczności szkolnej 
1. Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych 

2. Akcja „Dalsze życie starych książek” 

3. Akcja „Dzień Życzliwości” 

4. Akcja „Dzień spódniczki – odkryj swoją kobiecość” 

5. Akcja „Dzień krawata – odkryj w sobie dżentelmena” 

6. Akcja „Dzień mycia rąk” 

7. Akcja „Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia” 

8. Akcja „Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych” 

9. Akcja „W Dzień Niepodległości w polskim domu i szkole flaga gości” 

10. Gazetki szkolne „Ojcowie niepodległości” w ramach obchodów Roku Niepodległości 

11. Akcja dla uczniów kl. 1-7 „Piękna nasza Polska cała”, przybliżająca ciekawe miejsca w polskich miastach 

12. Akcja Caritas zbiórka żywności „Tak pomagam” Boże Narodzenie 2017r. 

13. Akcja Caritas Wigilijne dzieło pomocy dzieciom – świece caritas 2017 

14. Bal karnawałowy dla klas 1-3 

15. Świąteczny zawrót głowy 

16. Zaczarowana biblioteka – wróżby andrzejkowe 

17. Akcja kartka dla Hospicjum 

18. Europejski Dzień Języków plakaty dla różnych państw oraz quiz z wiedzy o innych krajach (n-k j. obcych) 

19. Zabawa karnawałowa dla klas 4 

 

Analiza 
Konkursy szkolne i przedsięwzięcia dla całej społeczności szkolnej 

 

     W roku szkolnym 2017/2018 w I semestrze przeprowadzono 51 konkursów szkolnych dla uczniów szkoły podstawowej i 16 

dla uczniów gimnazjum. Dla  klas 0 –III przygotowano 23 konkursy, natomiast w klasach IV – VII odbyło się 28 konkursów. 

   W klasach 0 – III odbyły się 12 konkursów artystycznych i 2 sportowe, 3 recytatorski oraz 6 sprawdzających wiedzę 

najmłodszych uczniów. W konkursach brało udział od 10 do 100 chętnych uczniów, a nawet  grupa wiekowa. 

   W klasach IV– VI odbyło się 13 konkursów artystycznych, 2 sportowe, 13 sprawdzających wiedzę. Do konkursów 

przystępowały reprezentacje klasowe, całe klasy, a nawet  grupa wiekowa. 

   W klasach gimnazjalnych  II – III przeprowadzono 5 konkursów artystycznych, 1 sportowy, 10 sprawdzających wiedzę. W 

konkursach brało udział od 6 do 48 chętnych uczniów. 

    W roku szkolnym 2017/2018 w I semestrze uczniowie uczestniczyli w 19 przedsięwzięciach. Były to różnego rodzaje 

akcje, apele, zabawy, kiermasze, zbiórki, uroczystości.  



 

 

 

Wnioski 

 

1. Każdy uczeń miał możliwość wziąć udział w konkursie preferującym jego zainteresowania, zamiłowania, pasje. 

2. Uczniowie mieli okazję skonfrontować swoje umiejętności. 

3. Uczniowie  mieli stworzoną możliwość poznania różnych źródeł informacji. 

4. Zadania wspomagały ciekawość poznawczą i wysiłek intelektualny w czasie ich wykonywania. 

5. Zadania pobudzały do kreatywności. 

6. Uczniowie bogacili swoje słownictwo, 

7. Dzieci miały możliwość rozwoju sprawności fizycznej. 

8. Uczniowie posługiwali się różnymi narzędziami podczas konkursów. 

9. Konkursy rozwijały i wspierały indywidualne zainteresowania uczniów. 

10. Przedsięwzięcia szkolne aktywizowały i motywowały uczniów do działania w różnych sferach. 

11. Zadania stwarzały uczniom sytuacje do rozwijania wrażliwości i pielęgnowania tradycji szkolnych, lokalnych i rodzinnych. 
 

 


