HARMONOGRAM KONKURSÓW rok szk. 2019/2020
organizatorzy

zasięg

termin

ZGO Gać
koordynator szkolny - M.Wawrzeń

międzygminny

wrzesień - kwiecień

A.Bronowicka

szkolny

wrzesień

I.Drożdżal, A.Golemo,
K. Marcinkowska
B.Lasota, A.Wąsowicz

szkolny

wrzesień - grudzień

ogólnopolski

październik

Oxford język angielski

I.Kivrak

ogólnopolski

październik

Oxford matematyczny

K.Marcinkowska

ogólnopolski

październik

B.Lasota, A.Wąsowicz, K.Wypchło

ogólnopolski

październik

J.Zemła

ogólnopolski

październik

Alfik matematyczny

K.Marcinkowska

ogólnopolski

listopad

Konkurs recytatorski w języku angielskim i
niemieckim

I.Kivrak, J. Zemła

powiatowy

listopad

B.Lasota, K.Wypchło

szkolny

listopad - grudzień

NAZWA
Konkurs „Zielony las”
I edycja konkursu fotograficznego „Moje
wakacyjne wspomnienia”
Pomysł na grę matematyczno-logiczną
Konkurs Literacki kl. 7-8

Konkurs Czytelniczy ,,Morze potworów”
kl.4- 8
Konkurs czytelniczy z języka niemieckiego
dla klas 7-8

Konkurs recytatorski kl. 4-6

I edycja konkursu plastycznego „Ja i mój
święty patron”

A.Bronowicka

szkolny

listopad

Widoczny pieszy – to bezpieczny pieszy
konkurs plastyczno – techniczny

D.Semenowicz

szkolny

listopad

I.Drozdowska-Kulicka, I.Piątek

szkolny

listopad - grudzień

A.Jewusiak, A. Kalusha –Jewusiak,
M.Mazur, K.Podgórni, D.Sawka-Tkacz

szkolny

listopad - grudzień

I.Czernik, I.Drożdżal, J.Golemo,
K. Marcinkowska, A.Szczerba,
R.Windysz
M.Michałowski, K.Pikaus

powiatowy

grudzień

gminny

grudzień

D. Semenowicz, A. Bronowicka

szkolny

grudzień

A.Szczerba

szkolny (świetlica)

grudzień

B.Lasota, A.Wąsowicz

szkolny

styczeń

I.Kivrak

międzynarodowy

luty - marzec

B.Lasota, A.Wąsowicz, K.Wypchło

szkolny

luty - marzec

Najładniejszy portret Pani Wiosny

A.Szczerba

szkolny (świetlica)

marzec

„Świetlik”

M.Wawrzeń

ogólnopolski

marzec

Konkurs recytatorski „Łamańce językowe”
dla klas 1-3
Konkurs recytatorski klas 0 - 3
Turniej gier planszowych
Mikołajkowy turniej przyjaźni w dwa ognie
dla klas IV
Ozdoba świąteczna
konkurs plastyczno-techniczny
Najciekawsza ozdoba choinkowa
Konkurs recytatorski kl.7-8
BIG CHALLENGE – język angielski
Konkurs czytania ze zrozumieniem kl.4-8

I.Drozdowska-Kulicka, I.Piątek

szkolny

marzec - kwiecień

A.Marcinkiewicz, D.Sawka-Tkacz,
A.Szatkowska, A.Warchał
I.Kivrak

szkolny

marzec - kwiecień

powiatowy

maj

Matematyczno – Przyrodnicze Duety

K.Marcinkowska, M.Wawrzeń

gminny

maj

Konkurs "Moja szkoła za 40 lat"
makieta, praca plastyczna

D. Semenowicz, A. Bronowicka

szkolny

maj

"Wielkanocne inspiracje"
konkurs plastyczny

D. Semenowicz, A. Bronowicka

szkolny

marzec

Świetlicowe Igrzyska Sportowe

A.Szczerba

szkolny (świetlica)

maj

Kangur matematyczny

I.Drożdżal

międzynarodowy

marzec

B.Lasota, K.Wypchło

szkolny

kwiecień

K.Podgórni, H.Szczerba

gminny

maj - czerwiec

Turniej logopedyczny kl. 2
Konkurs piosenki dziecięcej dla klas 0-3
Konkurs Wiedzy o Krajach
Anglojęzycznych

Konkurs ortograficzny kl. 4-6
Konkurs przyrodniczy kl. 3

