
KONKURSY SZKOLNE I POZASZKOLNE Kl. I-III 
 

  

Tytuł / cel 

 

Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 

“Twój portret nauczycielu” - szkolny konkurs plastyczny: 

 rozwijanie umiejętności plastycznych, graficznych; 

 pogłębienie zainteresowań uczniów; 

 uczestniczenie w zdrowej rywalizacji między uczniami szkoły. 

Krystyna Birska październik 2021 

Międzyszkolny konkurs “Moja bezpieczna droga do szkoły” 

 poprawa bezpieczeństwa dzieci dojeżdżających do szkół na 

rowerach oraz poruszających się pieszo po drogach publicznych;  

 wspieranie działań edukacyjnych w zakresie wychowania 

komunikacyjnego;  

 rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej;  

 promocja ucznia zdolnego 

Krystyna Birska październik/listopad 

2021 

Szkolny konkurs na „Mistrza liczenia kl. 1 – 3” 

 doskonalenie rachunku pamięciowego w zakresie 4 działań 

  kształtowanie umiejętności zdrowej rywalizacji i radzenia sobie ze 

stresem 

M. Marcinkowska Maj 2022 

Szkolny konkurs plastyczny “Jestem bezpieczny w niebezpiecznym świecie 

…" 

 rozwijanie kreatywności uczniów 

 Rozbudzanie wrażliwości estetycznej 

M. Marcinkowska luty 2022 

Konkurs na najciekawszą inicjatywę z okazji DBI. 

 inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego 

dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, 

A. Piesik 

M. Marcinkowska 

Luty/Marzec 2022 



  zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z 

problematyką bezpieczeństwa online   

 promocja pozytywnego wykorzystywania Internetu. 

Konkurs religijno-plastyczny pt. Zagrożenia i lęki współczesnego świata, a 

słowa Jana Pawła II “Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi! ” 

 

 Pogłębienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o życiu, działalności, 

twórczości i osobowości papieża św. Jana Pawła II. 

 Odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei tkwiących w 

życiu i działalności św. Jana Pawła II. 

 Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i 

młodzieży. 

 Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i 

młodzieży. 

 

SM. Martyna Stawińska 

Urszula Goździńska 

Październik 2021 

Konkurs religijno-plastyczny pt. “Bożonarodzeniowy witraż” 

 

 Pogłębienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o biblijnym wydarzeniu 

narodzin Chrystusa, 

 Pogłębienie wartości wiary, nadziei i miłości, 

 Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i 

młodzieży, 

 Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i 

młodzieży. 

SM. Martyna Stawińska 

Urszula Goździńska 

 

Listopad/grudzień 

2021 

Konkurs plastyczny – “ Mój nauczyciel” 

 Rozwijanie zdolności plastycznych 

 Rozwijanie wrażliwości artystycznej,  

 Doskonalenie technik plastycznych. 

K. Majewska Październik 2021 



Konkurs pięknego czytania – Mistrz pięknego czytania 

 Prezentowanie umiejętności czytania wśród rówieśników, 

 Doskonalenie czytania ze zrozumieniem, 

 Rozwijanie zdolności aktorskich, 

 Rozwijanie umiejętności pięknego czytania 

K. Majewska 

 

Marzec 2022 

Konkurs plastyczny w ramach akcji Kaliskiego Tygodnia Zdrowia 

SANEPiDU "Nie pal przy mnie, proszę" 

Agnieszka Krawczyk Marzec 2022 

Konkurs plastyczny „Wolność bez nałogów” Kształtowanie zachowań 

promujących zdrowy styl życia 

 wdrażanie do uważnej obserwacji czynności życiowych członków 

rodziny, 

  wdrażanie do analizy własnych zachowań.  

  utrwalenie wybranych technik plastycznych,  

 wdrażanie do estetycznego wykonywania prac i wyrażania siebie, 

swoich odczuć przy pomocy sztuki. 

Agnieszka Krawczyk Październik 2021 

Szkolny konkurs literowania po angielsku  “Spelling Bee” dla klas III.  

 Wzbudzanie zainteresowania językiem angielskim 
 Kształtowanie umiejętności lingwistycznych uczniów 

 Rozwijanie wiary we własne możliwości 

Agnieszka Waszak Październik 2021 

Szkolny konkurs języka angielskiego dla klas 1-3 Be Smart! 

- Rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania językiem angielskim, 

- Motywowanie do samodzielnego poszerzania wiedzy, 

- Motywowanie do zdobywania nowych umiejętności i wiadomości, 

- Podniesienie poziomu umiejętności językowych 

Joanna Kasperczak  Luty 2022 



Szkolny konkurs językowo-plastyczny dla klas 1-3 na najpiękniejszy list 

do św. Mikołaja.  

 Wzbudzanie zainteresowania językiem angielskim 
 Kształtowanie umiejętności lingwistycznych uczniów 

 Rozwijanie wiary we własne możliwości 

 Wdrażanie do estetycznego wykonywania prac i wyrażania siebie 

poprzez pracę plastyczną 
 Ćwiczenie umiejętności pisania listów metodą tradycyjną 

Agnieszka Waszak Grudzień 2021 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



KONKURSY SZKOLNE I POZASZKOLNE Kl. IV-VIII 
 

 

Tytuł / cel 

 

Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 

Szkolny konkurs wiedzy ornitologicznej dla klasy 6a, 6b 

 Rozwijanie zainteresowań ornitologicznych 

 Poszerzanie wiedzy o ptakach 

 Utrwalenie wiedzy  

Aleksandra Szewczyk-Woźniak II okres 2021 

Wojewódzki Konkurs Biologiczny 

 Rozwijanie zainteresowań biologicznych 

 Pogłębianie wiedzy biologicznej 

 Rywalizacja między uczniami 

Aleksandra Szewczyk-Woźniak 

 

I okres 

Wojewódzki Konkurs Geograficzny 

 Rozwijanie zainteresowań geograficznych 

 Pogłębianie wiedzy geograficznej 

 Rywalizacja między uczniami 

Aleksandra Szewczyk-Woźniak 

 

I okres 

Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny dla klas 4-6 

 Rozwijanie zainteresowań ekologicznych 

 Propagowanie ekologicznego stylu życia  

 Rywalizacja między uczniami 

Aleksandra Szewczyk-Woźniak 

 

II okres 

Zawody sportowe organizowane przez Kaliski SZS 

 popularyzacja różnych dyscyplin sportowych 

Mariusz Bzderek 

Agnieszka Piesik 

Rok szkolny  

2021/2022 



 propagowanie idei wychowywania przez sport. 

Szkolna Liga Sportowa. 

 upowszechnianie sportu wśród młodzieży szkolnej, 

 aktywne uczestnictwo młodzieży w szkolnych i 

międzyszkolnych imprezach sportowych, stanowiących 

 kontynuację celów i zadań wychowania fizycznego i 

zdrowotnego, 

 propagowanie zdrowego stylu życia, 

 ·wyłonienie uczniów szkoły, którzy będą reprezentowali szkołę w 

zawodach wyższego szczebla. 

Mariusz Bzderek Maj 2022 

Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku 

Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci, propagowanie idei wychowania 

przez sport 

 

Mariusz Bzderek Listopad 2021 

Kwiecień 2022 

 

Konkursy literackie związane z Narodowym Czytaniem „Moralności  Pani 

Dulskiej”: 

Konkursy literacko - plastyczne:  

kl. IV -VIII: Zaprojektuj strój z końca XIX i pocz. XX wieku, który 

mogłaby założyć Gabriela Zapolska. Do rysunku dodaj krótki opis stroju; 

kl. IV Napisz pozdrowienia z wycieczki do Krakowa ( jedno z miejsc – 

Teatr Wielki w Krakowie). 

Kl. V zredaguj zaproszenie na koncert fortepianowy Meli Dulskiej. 

U. Goździńśka, A. Krawczyk, 

A.Kuświk 

Wrzesień 2021 



Kl. VI Zaprojektuj afisz teatralny do przestawienia „Moralność Pani 

Dulskiej” 

Kl. VII Napisz opowiadanie twórcze jak potoczyłyby się dalsze losy 

Zbyszka Dulskiego. 

kl. VIII: Na deskach kaliskiego teatru będzie wystawiana „Balladyna”. 

Zredaguj ogłoszenie, w którym zachęcisz  do udziału w  spotkaniu z 

reżyserem spektaklu. Użyj dwóch argumentów. 

 

Zakładka do książki inna niż wszystkie… – konkurs plastyczny dla kl.IV-

VIII 

 propagowanie czytelnictwa; 

 rozwijanie zdolności plastycznych; 

 rozbudzanie kreatywności uczniów;  

B.Goderska październik 

Przedstaw bohatera książki! -  październik konkurs fotograficzny 

(sfotografowanie scenki z bohaterem z książki lub samego bohatera z 

charakterystycznymi dla niego atrybutami, ubiorem)  

 propagowanie czytelnictwa;  

 rozbudzanie kreatywności uczniów;  

 rozwijanie umiejętności fotografowania;  

 

 

Agnieszka Krawczyk Październik 2021 

Szkolny konkurs “Jestem mistrzem szybkiego pisania”  

 doskonalenie umiejętności pisania na klawiaturze komputerowej 

 kształtowanie umiejętności zdrowej rywalizacji 

A. Piesik Marzec 2022 



Konkurs na najciekawszą inicjatywę z okazji DBI. 

 inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego 

dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, 

  zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z 

problematyką bezpieczeństwa online   

 promocja pozytywnego wykorzystywania Internetu. 

A. Piesik 

K. Kubis 

M. Marcinkowska 

Luty/Marzec 2022 

konkurs "samoocena kompetencji językowych w zakresie języka 

hiszpańskiego" dla klas VII i VIII. 

 Zachęcanie uczniów do rozwijania swoich kompetencji w 

zakresie pisania, czytania, słuchania i mówienia. 

Y. Galicia Ramirez Marzec 2022 

Szkolny Konkurs Plastyczny “Szare Szeregi pieśnią malowane” dla klas 

IV-VIII 

 kształtowanie tożsamości i przynależności narodowej, 

 przybliżenie młodzieży postaci młodych harcerzy z Szarych Szeregów, 

 promowanie postaw patriotycznych u dzieci i młodzieży, 

 promowanie harcerskich ideałów wśród dzieci i młodzieży, 

 zainteresowanie uczniów tematyką harcerstwa oraz zwrócenie uwagi 

na postawy harcerskie, 

 upowszechnianie dziecięcej i młodzieńczej twórczości w środowisku 

społecznym, 

 wyzwalanie inwencji twórczej, 

 uświadamianie roli sztuki jako narzędzia wypowiadania myśli, uczuć i 

przeżyć, 

 rozwijanie kreatywności i talentów dzieci i młodzieży poprzez 

twórczość plastyczną i muzyczną, 

 kształtowanie w młodzieży kultury i wrażliwości artystycznej. 

Urszula Goździńska 

 

maj 2022 



Konkurs głośnego czytania w języku angielskim dla klas 5-8. 

 Zachęcanie uczniów do czytania w języku obcym, 

 Poszerzanie słownictwa i wiedzy językowej, 

 Podniesienie poziomu umiejętności językowych. 

  Zainteresowanie literaturą obcą. 

 Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem w języku 

obcym. 

 Stworzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych umiejętności 

J. Kasperczak Wrzesień 2021 

Konkurs – Dyktando Bożonarodzeniowe dla klas 5-8. 

 - utrwalenie słownictwa związanego z Bożym Narodzeniem, 

 - promowanie uczniów uzdolnionych, 

 - zapewnienie wszystkim uczniom możliwości sprawdzenia 

własnych umiejętności, 

 - rozwijanie w uczniach   postawy ciekawości, otwartości  i  

tolerancji  wobec  innej kultury, 

 - rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu. 

J. Kasperczak  Grudzień 2021 

The Big Challenge - konkurs językowy sprawdzający wiedzę o krajach 

anglojęzycznych i nie tylko.  dla klas 4 – 8. 

 Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania językiem angielskim. 

  Stworzenie płaszczyzny zdrowej rywalizacji. 

 Zachęcanie młodzieży do samodzielnego zdobywania wiedzy o 

krajach anglojęzycznych: Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Stanach 

Zjednoczonych, Australii i Nowej Zelandii– ich historii, kulturze, 

geografii, zwyczajach, świętach. 

        J. Kasperczak  Luty 2022 



 Umożliwienie uczniom sprawdzenia własnej wiedzy zdobytej na 

lekcjach języka angielskiego, zajęciach pozalekcyjnych i innych 

przedmiotach oraz stworzenie szansy wygrania. 

Konkurs piosenki obcojęzycznej dla klas 4 - 8 You can sing! 

- Wspieranie uzdolnień dzieci młodzieży, 
-  wykorzystanie posiadanych umiejętności językowych i 

pokonywanie własnych słabości, 

- Rozwijanie uzdolnień słuchowych i wokalnych. 

Joanna Kasperczak  Luty 2022 

Dzień Tabliczki mnożenia, Konkurs na mistrza mnożenia. 

 Propagowanie zabawowej formy nauczania matematyki 
 Utrwalenie tabliczki mnożenia 

Katarzyna Kubis 

Katarzyna Kowalska 

Październik 2021 

Szkolny konkurs “Sudoku” 

 Popularyzacja łamigłówek liczbowych, 

 Rozwijanie logicznego myślenia 

 Rozwijanie umiejętności przewidywania 

 Rozwijanie umiejętności dostrzegania związków pomiędzy 

poszczególnymi etapami rozumowania 

Katarzyna Kubis 

Katarzyna Kowalska 

Rok szkolny 2021/2022 

Konkurs religijno-plastyczny pt. Zagrożenia i lęki współczesnego świata, a 

słowa Jana Pawła II “Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi!” 

 

 Pogłębienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o życiu, działalności, 

twórczości i osobowości papieża św. Jana Pawła II. 

 Odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei tkwiących w 

życiu i działalności św. Jana Pawła II. 

 Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i 

młodzieży. 

SM. Martyna Stawińska 

Urszula Goździńska 

Październik 2021 



 Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i 

młodzieży. 

 

 

Konkurs religijno-plastyczny pt. “Bożonarodzeniowy witraż” 

 

 Pogłębienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o biblijnym wydarzeniu 

narodzin Chrystusa, 

 Pogłębienie wartości wiary, nadziei i miłości, 

 Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i 

młodzieży, 

 Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i 

młodzieży. 

SM. Martyna Stawińska 

Urszula Goździńska 

Listopad/grudzień 

2021 

Konkurs plastyczny „Wolność bez nałogów” 

  Kształtowanie zachowań promujących zdrowy styl życia 

 wdrażanie do uważnej obserwacji czynności życiowych członków 

rodziny, 

  wdrażanie do analizy własnych zachowań.  

  utrwalenie wybranych technik plastycznych,  

 wdrażanie do estetycznego wykonywania prac i wyrażania siebie, 

swoich odczuć, przy pomocy sztuki. 

Agnieszka Krawczyk Październik 2021 

Konkurs na krzyżówkę pod hasłem "TRZYMAJ FORMĘ" w ramach 

Tygodnia Zdrowia organizowanego przez SANEPID 

-  samodzielne przygotowanie krzyżówki z hasłem o tematyce 

nawiązującej do zdrowego stylu życia 

Agnieszka Krawczyk Marzec 2022 



Konkurs na logo Tygodnia Zdrowia 2021 

  Propagowanie wiedzy o zdrowiu, zdrowym stylu życia. 

 Wdrażanie do estetycznego wykonywania prac i wyrażania siebie, 

swoich odczuć, przy pomocy sztuki. 

Agnieszka Krawczyk Marzec 2022 

Konkurs literacki  na redagowanie baśni  dla klas IV- V: I Ty możesz 

zostać baśniopisarzem 

 Propagowanie czytelnictwa  

 Znajomość prawidłowej formy baśni, 

 Umiejętność wyrażania myśli w formie uporządkowanych, logicznie 

sformułowanych oaz poprawnie ortograficznie i interpunkcyjnie 

zapisanych zdań 

Agnieszka Krawczyk Luty 2022 

Źródło historyczne w moim domu- opis Dorota Krzycka - Góral Luty 2021 

Szkolny konkurs na “Tangramowy plakat” 

 Pogłębianie wiedzy matematycznej 

 Propagowanie logicznego myślenia 

 Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej uczniów 

 Poznanie łamigłówki: “ Tangram” 

Katarzyna Kubis  

Katarzyna Kowalska 

Listopad 2021 

Konkurs na najładniejsza dekorację świąteczną z brył matematycznych: 

 Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej uczniów 

 Rozwijanie wyobraźni przestrzennej, twórczego myślenia 

 Wykonanie brył w świątecznym wydaniu 

 Poznanie matematyki przez naukę i zabawę 

Katarzyna Kubis  

Katarzyna Kowalska 

 

Grudzień 2021 

Konkurs na Wielkanocne” jajo matematyczne” Katarzyna Kubis  Kwiecień 2022 



 Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej uczniów 

 Rozwijanie twórczego myślenia 

 Poznanie matematyki przez naukę i zabawę 

 Rozwijanie zainteresowań zagadnieniami matematycznymi 

Katarzyna Kowalska 

 

Szkolny Konkurs na najpiękniejszy list do kolegi/koleżanki z innego kraju 

 Wzbudzanie zainteresowania językiem angielskim 

 Umożliwienie uczniom rozwijania wyobraźni oraz zdolności 

artystycznych 

 Kształtowanie umiejętności lingwistycznych uczniów 

 Rozwijanie kreatywności uczniów 

 

Agnieszka Waszak Październik 2021 

 


