HARMONOGRAM KONKURSÓW SZKOLNYCH I MIĘDZYSZKOLNYCH PROPONOWANYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W
GAWLIKACH WIELKICH Z ODDZIAŁEM GIMNAZJALNYM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 O CHARAKTERZE
EDUKACYJNYM ZWIĄZANYCH Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ W RAMACH PROWADZONYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
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TEMAT KONKURSU
(ZAJĘCIA EDUKACYJNE)

CEL KONKURSU

Szkolny konkurs
Rozbudzenie w uczniach
ortograficzny dla kl. IV-VIII potrzeby starannego i
i gimnazjum.
poprawnego pisania. Utrwalenie
nawyku stosowania zasad
ortograficznych. Wdrażanie do
systematycznej i planowanej
pracy. Wyrabianie czujności
ortograficznej i
odpowiedzialności za napisane
słowo. Podniesienie poziomu
kompetencji ortograficznych.
Zwrócenie uwagi uczniów na
strój odpowiedni do sytuacji.
Szkolny konkurs plastyczny Propagowanie i utrwalanie
pt. ”Ozdoba choinkowa”.
tradycji związanych ze świętami
Bożego Narodzenia.
Uczestnicy: wszyscy chętni
Rozbudzanie kreatywności.
uczniowie
Umiejętność wykorzystania
różnych form plastycznych.
Konkurs plastyczny pt.
Propagowanie i utrwalanie
„Pisanka”.
tradycji związanych ze świętami
Uczestnicy: wszyscy chętni wielkanocnymi. Umiejętność
uczniowie.
wykorzystania różnych form
plastycznych.
Konkurs informatyczny”
Kształcenie umiejętności
e-kartka
posługiwania się komputerem i

PRZEWIDYWANY
TERMIN

OSOBA
ODPOWIEDZIALNA

OSOBY
WSPÓŁPRACUJĄ
CE

Listopad- grudzień
2018r.

Marta Kisiel

Listopad- grudzień
2018r.

Anna Kruniewicz

Marzec- kwiecień
2019r.

Anna Kruniewicz

Svitlana Skowron
Małgorzata
Borzeńska

I semestr r. szk.
2018/2019.

Olga Krupa

Magdalena Majcher

Svitlana Skowron
Małgorzata
Borzeńska
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Bożonarodzeniowa”
I-V.
Konkurs informatyczny
Kl.VI-VIII i gimnazjum
„Bezpieczeństwo w sieci”plakat.
Konkurs matematyczny
kl. I-III.
Konkurs ortograficzny
kl. I-III.
Konkurs plastyczny
Kl. I-III
„Bezpieczna droga do
domu”.
Konkurs muzyczny pt.
„piosenka na lato”.
kl. 0- IV
Konkurs na
„muzycznylapbook”.
kl. IViVII.
Konkurs matematyczny
kl. IV-VIII.

jego programami.
Propagowanie bezpiecznego
korzystania z Internetu.
Rozwijanie zdolności i
umiejętności matematycznych.
Rozwijanie logicznego myślenia.
Umiejętne stosowanie zasad
ortograficznych.
Utrwalenie zasad ruchu
drogowego, uwrażliwianie na
bezpieczeństwa czyhające w
drodze do domu i do szkoły.
Rozwijanie zainteresowań
muzycznych.
Poszerzanie wiedzy muzycznej.
Rozwijanie zainteresowań
muzycznych.
Rozwijanie zainteresowań
matematycznych uczniów.
Inspirowanie do odkrywania i
rozwiązywania problemów
matematycznych. Kształcenie
umiejętności wykorzystania w
praktyce rachunków
pamięciowych, rozwiązywanie
ciekawych, nietypowych zadań
matematycznych.
Możliwość sprawdzenia się
uczestników konkursu podczas

Luty 2019r.

Magdalena Majcher

kwiecień 2019r.

Olga Krupa

maj 2019r.

Ewa Idek

Listopad 2018r.

Teresa Kudraj

czerwiec 2019r.

Barbara Wieliczko

styczeń 2019r.

Barbara Wieliczko

Maj 2019r.

Beata Szymborska

Olga Krupa

rywalizacji z rówieśnikami.
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Konkurs geograficzny
„Mapa źródłem wiedzy
geograficznej.”
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Konkurs z języka
angielskiego „English
isfun” dla klasy IV SP
i dla klas I- III SP

14

Konkurs z języka
angielskiego
,, Your English Challenge”
dla klasy VIII Szkoły
Podstawowej

Doskonalenie umiejętności
pracy z mapą i posługiwania się
różnymi rodzajami map.
Pokazanie zastosowania map w
życiu codziennym.
Zainteresowanie uczniów klas
młodszych nauką języka
angielskiego oraz zachęcanie do
rozwijania swoich umiejętności
językowych i poszerzanie
zasobów wiedzy.
Oswojenie uczniów z formą
konkursów i sprawdzianów
wiadomości.
Część konkursowa ma na celu
badanie umiejętności czytania ze
zrozumieniem oraz
umiejętności praktycznego
wykorzystania posiadanego
zasobu słownictwa.
Sprawdzenie wiadomości
uczniów po zakończeniu I etapu
edukacyjnego.
Popularyzacja nauki języka
angielskiego wśród uczniów
szkoły podstawowej.
Rozbudzanie zainteresowań
oraz uzdolnień w zakresie
znajomości języka angielskiego.
Część konkursowa ma na celu
sprawdzenie znajomości

luty 2019r.

Małgorzata Jackiewicz

październik 2018r.
maj/ czerwiec 2019r.

Małgorzata Waszkielewicz

listopad 2018r.

Małgorzata Waszkielewicz
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Konkurs na prezentację
multimedialną o wybranym
kraju anglojęzycznym dla
klas VII SP i III
Gimnazjum.

16

Szkolny konkurs fizyczny
„Zjawiska fizyczne w
obiektywie”
Klasy VII - VIII
i gimnazjum

zagadnień gramatycznych,
słownictwa oraz kształtowanie
umiejętności językowych takich
jak czytanie ze zrozumieniem,
pisanie i zastosowanie gramatyki
w zadaniach praktycznych.
Zachęcanie młodzieży do
samodzielnego zdobywania
wiedzy o krajach
anglojęzycznych -ich historii,
kulturze, geografii, zwyczajach,
świętach.
Wzbudzenie zainteresowania
językiem angielskim.
Rozwijanie zainteresowań
naukami przyrodniczymi.

kwiecień/ maj 2019r.

Małgorzata Waszkielewicz

Kwiecień- maj 2019r.

Magdalena Majcher

