
 

       Szkolny konkurs „SUPERKLASA ’2016”  
 

                                                                      Cele konkursu: 
1. Poszerzanie wiedzy zdobywanej w czasie zajęć lekcyjnych oraz rozwijanie aktywności                                                                            

poznawczej i zainteresowań historią i  współczesnością Raszyna. 
2. Stworzenie możliwości zaprezentowania: 

• wiedzy i umiejętności z zakresu: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego,                                                                      
zajęć technicznych i wychowania komunikacyjnego; 

• sprawności fizycznej; 
• umiejętności reagowania i udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. 

3. Kształtowanie zasad świadomej dyscypliny i harmonijnej współpracy w zespole.  
4. Integracja zespołów klasowych. 
 

Regulamin konkursu: 
 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I – VI Szkoły Podstawowej im. C. Godebskiego w Raszynie 
2. Do konkursu klasę zgłasza wychowawca do 07.03.2016r. 
3. Po terminie – 07.03.2016r. –nie będą przyjmowane zgłoszenia klas do konkursu. 
4. Konkurs zostaje przeprowadzony w następujących kategoriach: 
        *   klasy I – III     

             *   klasy IV – VI 
5. Konkurs składa się z dwóch  etapów: 

a. eliminacje – 14 -18.03.2016r. 
b. finał – 19.04.2016r. 

6. Do finału zostanie zakwalifikowanych po sześć klasy w każdej kategorii. 
7. W przypadku braku odpowiedniej liczby klas, w którejś kategorii, organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany                              

(w porozumieniu z komisją konkursową) punktu 5 regulaminu. 
8. Do udziału w konkursie zostaje włączona jak największa liczba uczniów danej klasy. 

 



Zasady konkursu: 
 

ELIMINACJE 

1. Klasy biorące udział w konkursie mają za zadanie przystąpić do każdej konkurencji konkursowej z: 

• języka polskiego – zespół 3 - osobowy 

• matematyki – zespół 3 - osobowy 

• języka angielskiego – zespół 3 – osobowy 

• wiedzy o historii i współczesności Raszyna – zespół 3 - osobowy 

• zajęć technicznych i wychowania komunikacyjnego – zespół 3 - osobowy 

• umiejętności reagowania i udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach – zespół 3 – osobowy 

• sprawności fizycznej  - zespół 5 – osobowy 

wg  harmonogramu  i szczegółowych zasad ogłoszonych 09.03.2016r. 

2. Punkty uzyskiwane w poszczególnych konkurencjach będą sumowane. 

3. Jeden uczeń może brać udział w kilku konkurencjach, ale jednym z kryteriów oceniania będzie zaangażowanie zespołu 
klasowego (obliczane procentowo) 

 
FINAŁ KONKURSU 

1. Zaprezentowanie klasy: Prezentacja multimedialna lub film (niemy) z jednoczesnym komentarzem ucznia (1-2 uczniów).  
W tworzeniu  prezentacji powinny być wykorzystane autorskie zdjęcia uczniów lub wychowawcy danej klasy. 

2. Zadanie niespodzianka (1 uczeń) 

3. Zadania związane z udzielaniem pierwszej pomocy, sprawnością fizyczną, wiedzą i umiejętnościami z zakresu matematyki, 
języka polskiego,  języka angielskiego, zasad ruchu drogowego i znajomości Raszyna (zespoły 5 – osobowe). 

 
 

 



Harmonogram konkursu: 
 

  Termin Osoba odpowiedzialna Uwagi 

1.  Wywieszenie na tablicach  ogłoszeń w pokojach 
nauczycielskich klas I-VI informacji o konkursie. 

01.03.2016r. 
 

Organizatorzy  
D. Skonecka/E. Wijatkowska 

 

2. Zgłaszanie klas do udziału w konkursie do 07.03.2016r. Osoba przyjmująca zgłoszenia 
D. Skonecka 

Klasę zgłasza 
wychowawca 

3. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz dostarczenie 
wychowawcom zgłoszonych klas I-VI szczegółowych 
informacji o konkursie. 

do 09.03.2016r. Organizatorzy  
D. Skonecka/E. Wijatkowska 

 

4.  Ogłoszenie harmonogramu udziału w eliminacjach 11.03.2012r. Organizatorzy  
D. Skonecka/E. Wijatkowska 
Komisja konkursowa  

 

5. Ewentualne konsultacje z osobami odpowiedzialnymi 
za poszczególne konkurencje. 

 

07 - 11.03.2016 Wych.  komunikacyjne  – B. Wysocka, D. Murawski 
Pierwsza pomoc – E. Wijatkowska,    
                                E. Rzeczkowska 
Matematyka – B. Staciwa, A. Kőprűlű 
                          J. Kluczek , J. Rola, B. Kowalska 
J. polski – D. Książek, R. Szeląg 
                  E. Szwed, A. Rydzewska, J. Sadkowska  
J. angielski – A. Dziubak, U. Kromp-Żelazko  
                       M. Bieńkowska, A. Paul  
Historia Raszyna – D. Skonecka, M. Wiewiór 
Sprawność fizyczna – A. Zgiep,  E. Dudkiewicz 

6. Eliminacje  14- 18.03.2016r. Organizatorzy  
D. Skonecka/E. Wijatkowska  
Komisje konkursowe 

 

7  Ogłoszenie listy klas zakwalifikowanych do finału 21.03.2016r. Organizatorzy  
D. Skonecka/E. Wijatkowska  

 

8. Finał konkursu 
 „SUPERKLASA’ 2016” 
 

19.04.2016r. 
Święto 
Szkoły 

Organizatorzy 
D. Skonecka/E. Wijatkowska 

Finałowa komisja konkursowa 

 



 


