
                                        Harmonogram  konkursów klas I-III                      rok szkolny 2017/2018 

Data Nazwa konkursu Zasięg Organizator 
(osoba odpowiedzialna) 

Konkursy polonistyczne 

październik 

2017 r.  
,,Mój sposób na ortografię”  

szkolny  

dla klas II - III 
G.Desperak-Kilińska 

listopad 

2017 r. 
„Jesień w poezji” 

gminny 

dla klas II 

SP Sękocin 
osoba odpowiedzialna  

A.Kostera 

listopad  

2017 r.  
,,Jestem mistrzem kaligrafii” 

szkolny  

dla klas II - III 
G.Desperak-Kilińska 

grudzień 

2017 r.  
„Rozumiem to, co czytam”  

gminny 

dla klas III 

SP Łady 

E.Szwed 

marzec 

2018 r. 
,,Warszawska Syrenka” wojewódzki 

GOK Raszyn 
osoba odpowiedzialna  

J.Sadkowska 

luty - 

marzec 

2018 r. 
,,I Ty możesz zostać mistrzem ortografii” 

gminny  

dla klas  

II i III 

 

SP Raszyn 
 

B.Ciesielska 

A.Rydzewska 
 

J.Dybowska 

K.Kącka 

 
marzec - 

kwiecień 

2018 r. 
,,W świecie legend i bajek” 

gminny 
drużynowy 

dla klas II 

SP Raszyn 
Z.Klimkowska 

M.Wrzesińska 



maj 

2018 r. 
,,Moim rodzicom podaruję wiersz” 

gminny 

dla klas I 

SP Raszyn 
M.Kaczorowska 

J.Sadkowska 

czerwiec 

2018 r. 
,,Pięknie czytam”  dla klas I 

M.Kaczorowska 

M.Wrzesińska 

marzec 

- kwiecień  

2018 r. 

 
,,IV Konkurs Ortograficzny Szkół Przyjaznych Uczniom  

z Dysleksją” 

 etap szkolny  

etap międzyszkolny  
G.Desperak-Kilińska 

Konkursy plastyczne 

październik 

2017 r. 
,,Pocztówka z wakacji” gminny dla 

klas 0-III 

SP Łady 
osoba odpowiedzialna 

M.Błaszczuk 

październik  

2017 r. 
,,Zakładka z motywem znaków drogowych” szkolny klasy I 

J.Dybowska 

K.Kącka 

październik  

2017 r. 
,,Bądź bezpieczny” szkolny klasy III D.Gidzińska 

październik  

2017 r. 
,,Piękno jesiennej przyrody” szkolny klasy I G.Kruk 

marzec 

2018 r.   
,,Świąteczne stroiki wielkanocne” szkolny klasy II 

A.Kostera 

E.Frelek 

marzec 

2018 r.   
,,Pisanki, kraszanki, jajka malowane” szkolny klasy III 

J.Rola 

E.Szwed 



kwiecień 

2018 r.  
,, Wiosna w ogrodzie” szkolny klasy III 

D.Pająk 

J.Rola 

kwiecień 

2018 r. 
,,Piękno ziemi raszyńskiej” 

gminny dla klas  

O-III 

SP Raszyn 

SP Sękocin 
T.Modzelewska 

czerwiec  

2018 r. 
,,Bezpieczne wakacje – plakat” szkolny dla klas III A.Rydzewska 

Konkursy matematyczne 

marzec 

2018 r. 
,,Kangur Matematyczny” międzynarodowy 

osoba odpowiedzialna  

J.Kluczek 

marzec 

2018 r. 

 
,,Wzorowy matematyk” szkolny dla klas II J.Kluczek 

maj 

2018 r. 
,,Wzorowy matematyk” 

gminny 

indywidualny  

dla klas III 

SP Sękocin 
osoba odpowiedzialna  

D.Pająk 

Konkursy muzyczne 

listopad 

2018 r.  

I Międzyszkolny Konkurs Polskiej Pieśni 
Niepodległościowej 

gminny  
CK Raszyn 

osoba odpowiedzialna  

M.Wrzesińska 

kwiecień 

2018 r. 
,,Powitanie wiosny” szkolny dla klas III 

J.Kurczyńska 

M.Pawelec 

Konkursy inne 



październik 

2017 r.  
,,Mój sposób na ortografię”  

szkolny  

dla klas II - III 

G.Desperak-Kilińska 

M.Kasprzak 

J.Morawska 

październik 

2017 r. 
,,Konkurs wiedzy o ruchu drogowym” 

szkolny  

dla klas III 

A.Rydzewska 

E.Szwed 

październik 

2017 r. 
,,Jesienne drzewa” (praca w programie Paint) 

szkolny  

dla klas III 

A.Rydzewska 

E.Szwed 

marzec 

2018 r. 
,,Dbam o zdrowie” 

gminny 

klasy I-III 

SP Raszyn 

J. Mróz 

grudzień/marzec  

2018 r. 
,,Zbiórka makulatury” szkolny 

SP Raszyn 
A.Olszak 

marzec  

2018 r. 
,,Z ekologią na Ty” 

gminny 

klasy III 

SP Sękocin 
osoba odpowiedzialna  

J.Kurczyńska 

czerwiec 

2018 r. 

,,Bakcylek” 
wielobój sportowy 

gminny dla klas I 

V.Cywińska-Pietraczyk 

D.Pająk 

……………… 

    

 


