
 

Osiągnięcia uczniów w konkursach, olimpiadach, turniejach 
sportowych od zasięgu międzynarodowego poprzez ogólnopolski, 

wojewódzki do miejskiego - SP 
 

Nazwa, organizator Zasięg(np. 
woj.) 

Osiągnięcia Liczba uczestników 

Miejski Konkurs 
Ekologiczny „Czyste 
powietrze=zdrowie” 

miejski II miejsce 
III miejsce 

3 

Miejski i Powiatowy 
Konkurs Recytatorski 
„Poezja-droga do 
marzeń” 

miejski i 
powiatowy 

II i III miejsce 5 

Wojewódzki Konkurs 
Literacko-Plastyczny „W 
malarskim obiektywie 
Augusto Renoira” 

wojewódzki II miejsce 2 

Miejski Konkurs Wokalny 
„O czystym powietrzu w 
rytmie hitów na czasie” 

miejski II miejsce 
wyróżnienie 

3 

Miejski Szkolny Związek 
Sportowy 

miejski IV miejsce w 
Mistrzostwach 
Bydgoszczy w piłce 
nożnej 

10 

Szkoła Podstawowa nr 
56 „Przeszłość nie 
wraca, jednak nie 
umiera”- śladami wizyty 
Marszałka w 
pamiętnikach 
bydgoskich gzubków 

miejski II miejsce-Z. 
Siewierska,W. 
Tomaszewska, P.Kruś 
III miejsce- L. 
Schaffrath, Z. 
Goliszewska, Z. 
Tomczyńska 

35 

Miejski Turniej Wiedzy o 
Zawodach – w ramach 
Ogólnopolskiego Dnia 
Kariery 

miejski III miejsce O.Oczkowski, 
K. Łączna, J. Zwiefka 

3 

Wyższa Szkoła 
Gospodarki- „Zdrowie 
zawsze w modzie” 

miejski wyróżnienie 1 

Czwartki 
lekkoatletyczne 

miejski 
1x I m skok w dal 

1x3m skok w dal 

2xIm 60m 

1x Im rzut piłeczką 
palantową 

2x3 m rzut piłeczką 
palantową 

20 

 
 
 
 



GIMNAZJUM 
 
a) osiągnięcia uczniów w konkursach, olimpiadach, zawodach, turniejach 

również sportowych, przeglądach itp. od zasięgu międzynarodowego, 
poprzez ogólnopolski, wojewódzki do  
miejskiego. 

 
Nazwa, organizator Zasięg(np. woj.) Osiągnięcia Liczba uczestników 
Srebrna Maska SP 32 
w Bydgoszczy 

miejski I miejsce w konkursie 
plastycznym, III 
miejsce + wyróżnienie 
w konkursie 
recytatorskim 

4 

Konkurs literacki 
„Polsko kocham cię”, 
LO nr 7 

miejski II i III miejsce + 
wyrożnienie 

6 

Bydgoszcz zdrowa- 
wolna od nałogów, 
Stacja sanitarno-
epidemiologiczna 
Bydgoszcz 

powiatowy I miejsce + 
wyróznienie 

2 

Miejski konkurs 
grafiki komputerowej 
„Choinka 2017” 

miejski 1 miejsce + 
wyróżnienie dla 
uczniów gimnazjum 

17 uczniów , w tym: 
8- gimnazjum 
9- szkoła podstawowa 

Drużynowe 
Indywidualne 
Mistrzostwa 
Bydgoszczy w 
szachach 

miejski VII miejsce 4 

Indywidualne 
Mistrzostwa 
Bydgoszczy w tenisie 
stołowym  

miejskie VII i IX miejsce 2 

Drużynowe 
Mistrzostwa 
Bydgoszczy w tenisie 
stołowym 

miejskie XII i XIV miejsce 3 

Międzyszkolny 
Konkurs – Bydgoski 
Grant Ekologiczny – 
„Pokonaj smog- 
zacznij od siebie” 

miejski 2 wyróżnienia 5 

„Gatunki chronione” – 
konkurs organizowany 
przez CEE w 
Myślęcinku 

wojewódzki wyróżnienie 15 

 
b) osiągnięcia w konkursach międzyszkolnych- brak 



 
 
 
c) udział uczniów w konkursach organizowanych przez Kuratorium Oświaty - SP 

Nazwa konkursu Liczba uczestników ogółem Liczba uczestników 
zakwalifikowanych do 

etapu rejonowego 
Konkurs przedmiotowy z 
historii - etap szkolny 

5 uczniów 2 

Konkurs przedmiotowy z 
języka polskiego - etap 
szkolny 

20 uczniów 3 

Konkurs przedmiotowy z 
biologii - etap szkolny 

9 uczniów 1 

Konkurs przedmiotowy z 
matematyki - etap szkolny 

15 uczniów 3 

Konkurs przedmiotowy z 
języka angielskiego - etap 
szkolny 

14 uczniów _ 

 



 
OSIĄGNIĘCIA W KONKURSACH MIĘDZYSZKOLNYCH KL 4-7 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSIĄGNIĘCIA W KONKURSACH MIĘDZYSZKOLNYCH KL 1-3 
 
Nazwa, organizator Zasięg Osiągnięcia Liczba 

uczestników 
„Legendy bydgoskie 
czytane ze zrozumieniem”  
SP 56 
 
 

miejski II miejsce  
Zuzanna Jabłońska 2b 

20 

„Święta z dziadkiem do 
orzechów”              
Biblioteka Pedagogiczna 
 
 

miejski I miejsce 
Helena Marcinkowska 

3 

 

 
 

Nazwa, organizator Zasięg Osiągnięcia Liczba 
uczestników 

Międzyszkolny Konkurs 
czytelniczy „Wokół 
Akademii Pana Kleksa” 
- organizator SP 48 

miejski II miejsce Julia sukowska 4b,  
2 wyróżnienia: Jakub Woźniak 
4b, Mateusz Szulc 4b  

8 
 

Międzyszkolny Konkurs 
Plastyczny „Jesienna 
wyliczanka” 

miejski I miejsce K. Jażdżewska 5c 
III miejsce D. makowska 4d 

15 

Międzyszkolny konkurs 
„Turniej Mikołajkowy klas 
5” 

miejski II miejsce 12 

”Przeszłość nie wraca, 
jednak nie umiera – ślady 
wizyty Marszałka w 
pamiętnikach bydgoskich 
czubów”  
- organizator SP 56 

miejski II miejsce: Z. Siewierska 6c, P. 
Kruś 7d, N. Tomaszewska 5c 
III miejsce: L. Schafrath 7c, 
 Z. Goliszewska 6c, 
 Z. Tomczynska 5c 

30 

Nazwa, organizator Zasięg Osiągnięcia Liczba 
uczestników 

Międzyszkolny Konkurs 
czytelniczy „Wokół 
Akademii Pana Kleksa” 
- organizator SP 48 

miejski II miejsce Julia sukowska 4b,  
2 wyróżnienia: Jakub Woźniak 
4b, Mateusz Szulc 4b  

8 
 

Międzyszkolny Konkurs 
Plastyczny „Jesienna 
wyliczanka” 

miejski I miejsce K. Jażdżewska 5c 
III miejsce D. makowska 4d 

15 



KONKURSY I INNOWACJE - GIMNAZJUM 
R.SZK. 2017/2018 

c) udział uczniów w konkursach organizowanych przez Kuratorium Oświaty 
Nazwa konkursu Liczba uczestników ogółem Liczba uczestników 

zakwalifikowanych 
Konkurs przedmiotowy z 
historii - etap szkolny 

9 uczniów _ 

Konkurs przedmiotowy z 
języka polskiego - etap 
szkolny 

5 uczniów _ 

Konkurs przedmiotowy z 
biologii - etap szkolny 

5 uczniów _ 

Konkurs przedmiotowy z  
geografii - etap szkolny 

1 uczeń  _ 

Konkurs przedmiotowy z 
matematyki - etap szkolny 

8 uczniów _ 

Konkurs przedmiotowy z 
chemii - etap szkolny 

4 uczniów _ 

Konkurs przedmiotowy z 
fizyki - etap szkolny 

5 uczniów _ 

Konkurs przedmiotowy z 
języka angielskiego - etap 
szkolny 

19 uczniów _ 

 
d) innowacje pedagogiczne realizowane, ale rozpoczęte w latach ubiegłych - dotyczy klas 
gimnazjalnych – brak 
 
 



Podsumowanie pracy zespołu I 
 

A)   Udział uczniów w konkursach, olimpiadach, zawodach, turniejach, przeglądach itp. o za-
sięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim, miejskim 

W I semestrze roku szkolnego 2017/2018 uczniowie naszej szkoły brali udział w licznych (18 
wydarzenia)  konkursach, zawodach, turniejach, przeglądach itp. Adresowane były one zarówno 
do uczniów klas 1-3 jak i 4-7, oraz gimnazjum – ogólna liczba uczestników wynosi 140 osób. 
Wśród nich znalazły się osoby o szczególnych uzdolnieniach np. artystycznych, sportowych, 
ruchowych, językowych, matematycznych, jak i uczniowie niepełnosprawni intelektualnie.  

Czternaście imprez miało zasięg miejski, dwie – powiatowy, dwie- wojewódzki. 

Uczniowie w sześciu konkursach zdobyli I miejsce, w  sześciu II miejsce,  i w ośmiu       III 
miejsce.  

 

B) Osiągnięcia uczniów w konkursach międzyszkolnych 

      Nasi uczniowie brali udział w 6 konkursach międzyszkolnych, w sumie 88 osób. Konkursy te 
były organizowane przez SP 48,32 56 i Bibliotekę Pedagogiczną.  Nasi uczniowie zdobyli 2 pierw-
sze miejsca, 4 drugie i 2 trzecie miejsca. 

 
     C) Udział uczniów w konkursach organizowanych przez Kuratorium Oświaty 
     Dziewięcioro uczniów dostało się do rejonowego etapu konkursów przedmiotowych: historia 2 
osoby, j. polski 3 osoby, biologia 1 osoba i matematyka 3 osoby.  

D) Innowacje pedagogiczne w gimnazjum – brak 

 

Wniosek 
Nadal zachęcać i motywować uczniów do udziału w konkursach różnego udziału. 

 
 
 

 


