
                                       Harmonogram  konkursów klas I-III                      rok szkolny 2022/2023 

Data Nazwa konkursu Zasięg Organizator 
(osoba odpowiedzialna) 

Konkursy polonistyczne 

listopad 

2022 r. 
„Jesień w poezji”   

gminny 

klasy II 

SP Sękocin 
osoba odpowiedzialna  

Katarzyna 

Kaczorowska 

listopad 

2022 r.  
„Rozumiem to, co czytam”  

gminny 

klasy III 

SP Łady 
osoba odpowiedzialna  

Anna Korczak-Noga 

marzec 

2023 r. 
,,Wiosna nasza radosna – wiersz o tematyce wiosennej” 

szkolny  

klasy II-III 

SP Raszyn 
Biblioteka szkolna 

osoba odpowiedzialna  

Agnieszka Basiak-

Nguyen 

marzec 

2023 r. 
,,Warszawska Syrenka” wojewódzki 

GOK Raszyn 
osoba odpowiedzialna  

Joanna Sadkowska 

marzec 

2023 r. 
,,I Ty możesz zostać mistrzem ortografii” 

gminny  

klasy II i III 

SP Raszyn 
osoby odpowiedzialne  

Bożena Ciesielska 
Agnieszka Rydzewska 

 

Jolanta Dybowska 

Sylwia Ścibisz 

marzec 

2023 r. ,,Pięknie mówię, pięknie recytuję” - logopedyczny konkurs recytatorski 
szkolny  

klasy I-III 

SP Raszyn 
osoba odpowiedzialna  
Aleksandra Krakowska 

Sylwia Ścibisz 



marzec - 

2023 r. 
,,W świecie baśni i legend” 

gminny 

klasy II 

SP Raszyn 
osoby odpowiedzialne  

Zofia Klimkowska 
Małgorzata Wrzesińska 

kwiecień 

2023 r.  

,,Konkurs czytania bez zgadywania dla szkół przyjaznych uczniom z 

dysleksją” 

szkolny  

klasy III 

SP Raszyn 
osoba odpowiedzialna  

Irmina Resiak 

kwiecień  

2023 r. 

,, Konkurs Ortograficzny Szkół Przyjaznych Uczniom  

z Dysleksją” 

 etap szkolny  

etap 

międzyszkolny  

SP Raszyn 
osoba odpowiedzialna  

Irmina Resiak 

maj 

2023 r. 
,,Moim rodzicom podaruję wiersz” 

gminny 

klasy I 

SP Raszyn 
osoby odpowiedzialne  

Mariola Kaczorowska 

Joanna Sadkowska 

maj 

2023 r. 
,,Maj – miesiącem bibliotek, czytelnika i książek” – konkurs literacki 

szkolny  

klasy I-III 

SP Raszyn 
Biblioteka szkolna 

osoba odpowiedzialna  

Agnieszka Basiak-

Nguyen 

maj 

2023 r. 
,,Warszawa nasza kochana stolica Polski” 

szkolny  

klasy I-III 

SP Raszyn 
osoba odpowiedzialna  

Małgorzata Nadolska 

czerwiec 

2023 r. 
,,Konkurs pięknego czytania” 

szkolny  

klasy II 

SP Raszyn  

osoby odpowiedzialne  

Zofia Klimkowska 

Joanna Sadkowska 

Konkursy plastyczne 

październik 

2022 r. 
,,Pocztówka z wakacji” 

gminny  

klasy I-III 

SP Łady 
osoba odpowiedzialna 

Zofia Klimkowska 

październik 

2022 r.  
,,Jesienny pejzaż” 

szkolny  

klasy II 

SP Raszyn 
osoba odpowiedzialna  

Zofia Klimkowska 



listopad 

2022 r. 
,,Jesień nie musi być smutna” szkolny  

klasy I-III 

SP Raszyn 
Świetlica szkolna 

osoby odpowiedzialne  

Sylwia Dąbrowska 

Agnieszka Siedlecka 

listopad 

2022 r.  
,,Zakładka do książki z motywem świątecznym” 

szkolny  

klasy I-III 

SP Raszyn 
Biblioteka szkolna 

osoba odpowiedzialna  

Agnieszka Basiak-

Nguyen 

grudzień 

2022 r.  
,,Ozdoba świąteczna” 

szkolny  

klasy I-III 

SP Raszyn 
Świetlica szkolna 

osoba odpowiedzialna  

Grażyna Dąbek 

marzec 

2022 r. 
,,Witraż z motywem wielkanocnym” szkolny  

klasy I-III 

SP Raszyn 
Świetlica szkolna 

osoba odpowiedzialna  

Anna Piętka 

kwiecień 

2023 r. 
,,Piękno ziemi raszyńskiej” 

gminny  

klasy I-III 

SP Raszyn 
osoba odpowiedzialna  

Anna Wysocka 

maj 

2022 r.  

,,Rysuję, maluję – ortografię szlifuję” – konkurs plastyczno-

ortograficzny dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.  

szkolny  

klasy III 

SP Raszyn 
osoba odpowiedzialna  

Irmina Resiak 

maj 

2023 r.  
 „Wiosenny las” 

szkolny  

klasy II 

SP Raszyn 
osoba odpowiedzialna  

Joanna Sadkowska 

maj 

2023 r. 
,,Kwiatek dla mamy” 

szkolny  

klasy I-III 

SP Raszyn 
Biblioteka szkolna 

osoba odpowiedzialna  

Agnieszka Basiak-

Nguyen 



maj 

2023 r. 
,,Maj – miesiącem bibliotek, czytelnika i książek” 

szkolny  

klasy I-III 

SP Raszyn 
Biblioteka szkolna 

osoba odpowiedzialna  

Agnieszka Basiak-

Nguyen 

czerwiec 

2023 r. 
,,Moja rodzina ” szkolny  

klasy II 

SP Raszyn 
osoba odpowiedzialna  
Katarzyna Kaczorowska 

Konkursy matematyczne 

marzec 

2023 r. 
,,Kangur Matematyczny” 

międzynarodowy 

klasy II - III 
osoba odpowiedzialna  

Jolanta Kluczek 

maj 

2023 r. 
,,Wzorowy matematyk” 

gminny 

indywidualny  

klasy III 

SP Sękocin 
osoba odpowiedzialna  

Anna Kostera 

Konkursy muzyczne 

listopad 

2022 r.  
,,Konkurs Polskiej Pieśni Patriotycznej” 

szkolny  

klasy I-III 

SP Raszyn 
osoba odpowiedzialna  

Małgorzata Pawelec 

grudzień 

2022 r. 
,,Konkurs muzyczny – kolędy i pastorałki” 

szkolny  

klasy I-III 

SP Raszyn 

osoba odpowiedzialna  

Małgorzata Nadolska 

marzec/kwiecień 

2023 r. 
,,You can sing” 

gminny 

klasy III 

SP Raszyn 
osoba odpowiedzialna  

Sylwia Dubielecka 

Konkursy inne 



wrzesień 2022/ 

czerwiec 2023 
,,Świetliczaki na tropie kolorów świata” 

projekt 

ogólnopolski 

Świetlica szkolna 

osoba odpowiedzialna  
Elżbieta Budarkiewicz 

Bożena Najdecka-

Gładysz 

styczeń 

2023 r. 
,,Olimpusek – ogólnopolska olimpiada języka angielskiego” 

ogólnopolski 

klasy I-III 
osoba odpowiedzialna  

Dagmara Prokurat 

marzec 

2023 r. 
,,Dbam o zdrowie” 

gminny 

klasy I-III 

SP Raszyn 
osoba odpowiedzialna  

Jolanta Mróz 

marzec  

2023 r. 
,,Spelling bee" - konkurs językowy szkolny  

klasy II 

SP Raszyn 
osoba odpowiedzialna  

Sylwia Dubielecka 

maj 

2023 r. 
,,Konkurs o zdrowiu” 

szkolny 

klasy I 

SP Raszyn 
osoba odpowiedzialna  

Violetta Cywińska-

Pietraczyk 

marzec 

2023 r. 
,,You can sing” - konkurs dziecięcej piosenki anglojęzycznej 

gminny 

klasy III 

SP Raszyn 
osoba odpowiedzialna  

Sylwia Dubielecka 

kwiecień 

2023 r. 
,,Wiosna” – konkurs językowo-plastyczny 

szkolny  

klasy I 

SP Raszyn 
osoba odpowiedzialna  

Sylwia Dubielecka 

Dagmara Prokurat 

czerwiec 

2023 r. 
,,Bieg po wiedzę – konkurs interdyscyplinarno-wiedzowy” 

gminny  

klasy I-III 

SP Łady 
osoba odpowiedzialna 

Jolanta Mróz 

czerwiec 

2023 r. 

,,Bakcylek” 

wielobój sportowy 

gminny 

 klasy I 
osoba odpowiedzialna 

Sylwia Dąbrowska 

 


