
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY 
dla uczniów klas I szkół podstawowych

pt.
 „Lublin – moja mała ojczyzna” 

Organizator konkursu:
Doradcy  metodyczni  edukacji  wczesnoszkolnej  miasta  Lublin:  Elżbieta
Szymula, Janusz Woźniak

Cele:
- Poznanie najciekawszych miejsc i historii Lublina;
- Umacnianie poczucia dumy z miasta;
- Przedstawienie  w  formie  plastycznej  charakterystycznych  miejsc,

obiektów Lublina;
- Pobudzenie  indywidualnej  inspiracji  dziedzictwem  Lublina  w  celu

uzyskania samodzielnych rozwiązań twórczych;
- Kształtowanie percepcji wzrokowej przez jakości wizualne: barwę, linię 

i bryłę.
Adresat:
Nauczyciele i uczniowie klas I szkół podstawowych miasta Lublin.

Zasady uczestnictwa:
Przystąpienie do konkursu powinno być poprzedzone:

 zapoznaniem dzieci z wybranymi legendami o Lublinie oraz 
dziedzictwem kulturowym miasta;

 obejrzenie ciekawych albumów, zdjęć, filmów przedstawiających 
charakterystyczne obiekty i miejsca Lublina;

 wykonaniem pod kierunkiem nauczyciela prac plastycznych 
inspirowanych historią Lublina, 

 wyłonieniem 1 ucznia – laureata klasowego, który zostanie zgłoszony 
do Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego  „Lublin – moja mała 
ojczyzna” dla uczniów klas I,

 podczas międzyszkolnego konkursu zgłoszeni uczniowie w obecności 
Komisji Konkursowej wykonają pastelami ( olejnymi lub suchymi) 
pracę plastyczną inspirowaną dziedzictwem kulturowym Lublina. 

KRYTERIA OCENY PRAC PLASTYCZNYCH:
1. Zgodność z tematem
2. Samodzielność
3. Kompozycja 
4. Kolorystyka
5. Estetyka wykonania
6. Wypełnienie  kolorem  całej  powierzchni  koszulki

(szablonu)



7. Oryginalność
8. Ogólne wrażenie

 Czas trwania konkursu 60 minut
 Uczeń  przynosi  ze  sobą  koszulkę  wyciętą  ze  sztywnego  kartonu  o

formacie  A3  wykonaną  wg  ustalonego  szablonu,  kredki  –  pastele
olejne lub suche, podkładkę z gazety, ściereczkę do rąk, wizytówkę
ucznia (wg wzoru) oraz klej.

 Terminy realizacji:
1. Ogłoszenie konkursu – luty 2018 roku.
2. Do  23.03.2018 roku przedstawiciel Szkoły drogą e-mailową przesyła

zbiorczą listę uczestników konkursu wg wzoru. Szkoła może zgłosić
po jednym uczniu z każdego oddziału klasy I.

3. Międzyszkolny  konkurs  plastyczny  odbędzie  się  16.04.2018  roku  
o godzinie 13:30 

Miejsce konkursu: SP nr 33 w Lublinie ul. Pogodna 19 
4. O wynikach rozstrzygnięcia konkursu  zainteresowane szkoły zostaną

powiadomione  drogą  e-mailową  przez  doradców  metodycznych  
do końca kwietnia 2018 r. na adres e-mail przedstawiciela Szkoły.

5. Prezentacja  nagrodzonych  prac  odbędzie  się  podczas  uroczystego
podsumowania  konkursu  we  wskazanej  placówce. (Czas  i  miejsce
zostaną podane w późniejszym terminie).

Przewidywane nagrody:
Uczniowie,  laureaci  konkursu  otrzymają  dyplomy  podczas  uroczystego
podsumowania, przygotowane przez doradców metodycznych.
Nauczyciele otrzymają podziękowanie w formie dyplomów. 

Adres doradcy:  

elaszymula@poczta.onet.pl
janusz.wozniak@sp18.lublin.eu

mailto:elaszymula@poczta.onet.pl


WZÓR KARTY ZGŁOSZENIA:

WAŻNE:

W TYTULE ZAŁĄCZNIKA PROSZĘ NAPISAĆ:

SP NR  …. , IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA, TEL. KONTAKTOWY, 
„NAZWA KONKURSU”

KARTA ZGŁOSZENIA

Zgłaszam uczestnictwo w konkursie p.t. :

„Lublin – moja mała ojczyzna”

Pełna nazwa szkoły, adres, e-mail, nr telefonu
Nazwisko i imię dyrektora szkoły, wicedyrektora szkoły edukacji wczesnoszkolnej

Lp. Nazwisko, imię ucznia Klasa ( a, b, c...) Nazwisko, imię 
nauczyciela

Imię i nazwisko obserwatora:
1. ……………….................................................................................................
2. .........................................................................................................................

Wzór wizytówki na pracę plastyczną:
Wymiary: 3cm X 9cm
Czcionka: 18 i 14 (pogrubiona)
Czcionka: Times New Roman

                                

Karolina Nowak     klasa I a
Szkoła Podstawowa nr 100 w Lublinie
Wychowawca klasy: p. Ewa Kowalska

Adres doradcy: 
 
elasazymula@poczta.onet.pl 
janusz.wozniak@sp18.lublin.eu

mailto:elasazymula@poczta.onet.pl


 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS CZYTELNICZY 
DLA UCZNIÓW KLAS II

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MIASTA LUBLIN
„SPOTKANIE Z LEKTURĄ” 

2017/2018

Organizator konkursu:
Doradcy metodyczni edukacji wczesnoszkolnej miasta Lublin: 
Elżbieta Szymula, Janusz Woźniak

CELE KONKURSU:

 Kształtowanie  kompetencji  uczniów  z  zakresu  rozumienia
czytanego tekstu.

 Motywowanie  uczniów  do  rozwijania  zainteresowań
czytelniczych.

 Uwrażliwienie  nauczycieli  na  podejmowanie  różnorodnych
działań  mających  na  celu  rozwijanie  u  uczniów  umiejętności
czytania ze zrozumieniem. 

Warunki i zasady uczestnictwa:
1. Uczestnikami konkursu są uczniowie klas II miasta Lublin.
2. Konkurs  będzie  przebiegał  w  dwóch  etapach  –  klasowym  

i międzyszkolnym.
 Nauczyciele przeprowadzą konkurs klasowy ze znajomości przerobionej 

lektury i wyłonią ucznia laureata swojej klasy, który zostanie zgłoszony 
do Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego  „Spotkanie z lekturą” dla 
uczniów klas II.

3. Przedstawiciel szkoły zgłasza zbiorczą listę laureatów szkolnych drogą 
e-mailową    do  doradcy  metodycznego  do  dnia    16    kwietnia  2018  r.  
biorących  udział  w  Międzyszkolnym  Konkursie  Czytelniczym
„Spotkanie z lekturą”.

4. Eliminacje  międzyszkolne  zostaną  przeprowadzone  dnia  22  maja
2018 r. o godz. 14:00 

5. Uczniowie wykażą się znajomością wybranej lektury:
 „O krakowskich psach i kleparskich kotach

 Polskie miasta w baśni i legendzie”
Do opracowania z uczniami:

a) Wstęp
b) Gniezno „O Lechu i białym orle”
c) Kraków  „Przerwany hejnał”
d) Lublin „O lubelskim Trybunale i czarciej łapie”



e) Warszawa „O szlachetnym Gryfie i pięknej Syrenie”
6. Miejsce przeprowadzenia konkursu zostanie podane w późniejszym

terminie.
7. Komisja  konkursowa  dokona  oceny  prac  uczniów  bezpośrednio  po

konkursie.
8. Wyniki  konkursu  zostaną  przekazane  do  szkół  przez  przedstawicieli

członków komisji oceniającej prace uczniów.
9. Nauczyciele  przygotowujący  uczniów  do  konkursu  otrzymają

podziękowania w postaci dyplomów.
10.Uczniowie-laureaci  konkursu  czytelniczego  otrzymają  dyplomy

przygotowane przez doradcę metodycznego.

Uwaga:

WAŻNE: W TYTULE ZAŁĄCZNIKA PROSZĘ NAPISAĆ:

SP NR  …. , IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA, TEL. KONTAKTOWY, 
KONKURS CZYTELNICZY 2018

Wzór zgłoszenia:

Pełna nazwa szkoły z adresem , nr telefonu, adresem e-mailowym
Nazwisko i imię dyrektora szkoły, wicedyrektora szkoły edukacji wczesnoszkolnej

Lp. Nazwisko, imię ucznia Klasa ( a, b, c,
…)

Nazwisko, imię 
nauczyciela

Imię i nazwisko nauczyciela do komisji konkursowych:
1. ……………….
2. ……………….

Imię i nazwisko obserwatora:
1……………….

Adres doradcy:  
elaszymula@poczta.onet.pl
janusz.wozniak@sp18.lublin.eu

mailto:elaszymula@poczta.onet.pl


MIĘDZYSZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY

„ORTOGRAFIA BEZ TAJEMNIC”

DLA UCZNIÓW KLAS III

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MIASTA LUBLIN     
2017/2018

Organizator konkursu: Elżbieta Szymula, Janusz Woźniak 
Doradcy metodyczni edukacji wczesnoszkolnej miasta Lublin
      
Cele konkursu:

1. Wdrażanie do dbałości o poprawność językową uczniów 
w codziennym życiu.

2. Podnoszenie stanu ortografii uczniów klas III
3. Motywowanie do samokształcenia się uczniów.
4. Wyrabianie czujności ortograficznej uczniów.
5. Zachęcanie nauczycieli i uczniów do korzystania z różnorodnych źródeł 

informacji oraz programów multimedialnych związanych z nauczaniem
ortografii.

Uczestnicy konkursu:
- uczniowie klas III szkół podstawowych miasta Lublina

Warunki i zasady uczestnictwa:

1. Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach – klasowym 
i międzyszkolnym.

2. Nauczyciele pracują z uczniami w zakresie podnoszenia stanu ortografii 
wykorzystując materiały dydaktyczne sprzyjające skutecznemu 
nauczaniu.

3. Przeprowadzają konkurs klasowy ( I etap ) i wyłaniają po jednym uczniu
z klasy III. Liczba uczniów nie może przekroczyć liczby oddziałów 
w klasach trzecich.

4. Przedstawiciel szkoły biorącej udział w konkursie zgłasza 
do swojego doradcy jedną zbiorczą listę uczniów klas trzecich, którzy 
zakwalifikowali się do eliminacji międzyszkolnych ( II etap ).

 
Zasady uczestnictwa:

Przedstawiciel  szkoły  zgłasza  drogą  e-mailową  do  swojego  doradcy
metodycznego do dnia 26 marca 2018 r. jedną zbiorczą listę uczniów



klas III biorących udział w  Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym
„Ortografia bez tajemnic”. 

Do  komisji  konkursowej  zapraszamy  po  dwóch  przedstawicieli  szkół
współpracujących  z  doradcą  metodycznym.  Omówienie  regulaminu  
i warunków konkursu odbędzie się w macierzystej placówce  doradcy. 
 
Drugi etap konkursu – finał,  odbędzie się dnia 11 kwietnia   2018 r.   
o godz. 14:00
 
(Informacje o godz.  i  miejscu przeprowadzenia finału konkursu zostaną
podane w późniejszym terminie.).

Nagrody:
1. Nauczyciele  biorący  udział  w  konkursie  otrzymają

podziękowanie w formie dyplomów. 
2. Uczniowie-laureaci  konkursu  ortograficznego  otrzymają

dyplomy przygotowane przez doradców metodycznych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NAUCZYCIELI I UCZNIÓW
KLAS II i III DO UDZIAŁU W KONKURSIE ORTOGRAFICZNYM

Doradcy metodyczni

Wzór zgłoszenia:
Pełna nazwa szkoły z adresem , nr telefonu, adresem e-mailowym
Nazwisko i imię dyrektora szkoły, wicedyrektora szkoły edukacji 
wczesnoszkolnej

Lp. Nazwisko, imię ucznia Klasa ( a, b, c...) Nazwisko, imię 
nauczyciela

Imię i nazwisko nauczyciela do komisji konkursowych:
1. …………………………………………………………………………………….
2 ……………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko obserwatora:
1…………………………………………………………………………………………..
2…………………………………………………………………………………………..

Adres doradcy:  elaszymula@poczta.onet.pl
                         janusz.wozniak@sp18.lublin.eu

UWAGA:
W TYTULE ZAŁĄCZNIKA PROSZĘ NAPISAĆ:
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA, TELEFON KONTAKTOWY SP NR  …. 
KONKURS ORTOGRAFICZNY

mailto:elaszymula@poczta.onet.pl


MIĘDZYSZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY 

„MYŚLĄCA GŁOWA” 

DLA UCZNIÓW KLAS III

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MIASTA LUBLIN

2017/2018

Organizator konkursu:
Doradcy metodyczni edukacji wczesnoszkolnej miasta Lublin: Elżbieta Szymula
i Janusz Woźniak

CELE:

1. Rozbudzanie w uczniach zainteresowań matematycznych.
2. Rozwijanie umiejętności dostrzegania informacji matematycznych w 

życiu codziennym.
3. Kształtowanie umiejętności abstrakcyjnego myślenia oraz logicznego 

rozumowania. 
4. Kształcenie wyobraźni geometrycznej.
5. Rozwijanie umiejętności analizowania danych w zadaniach tekstowych 

i ich rozwiązywania  różnymi sposobami.
6. Doskonalenie sprawności rachunkowych.
7. Kształtowanie pozytywnej samooceny.

Warunki i zasady uczestnictwa:
1. Uczestnikami konkursu są uczniowie klas III miasta Lublin.
2. Konkurs  będzie  przebiegał  w  dwóch  etapach  –  klasowym  

i międzyszkolnym.
3. Nauczyciele  pracują  z  uczniami  w  zakresie  podnoszenia  wiedzy  

i umiejętności matematycznych zgodnych z podstawą programową I etapu
edukacyjnego.

4. Nauczyciele  przeprowadzają  konkurs klasowy i  wyłaniają  po   jednym
uczniu ze swojej klasy.

5. Przedstawiciel  szkoły  zgłasza  jedną  zbiorczą  listę  uczniów biorących
udział  w  Międzyszkolnym  Konkursie  Matematycznym  „MYŚLĄCA
GŁOWA”  drogą e-mailową  do doradcy metodycznego do dnia  
10 kwietnia 2018 r. 

6.  Eliminacje  międzyszkolne  zostaną  przeprowadzone  w  dniu   
25 kwietnia 2018 r. o godz. 14:00. 



7. Miejsce przeprowadzenia konkursu zostanie podane w późniejszym
terminie.

8. Komisja  konkursowa  dokona  oceny  prac  uczniów  bezpośrednio po
konkursie.

9. Wyniki  konkursu  zostaną  przekazane  do  szkół  przez  przedstawicieli
członków komisji oceniającej prace uczniów.

10.Nauczyciele  przygotowujący  uczniów  do  konkursu  otrzymają  od
doradców metodycznych podziękowania w postaci dyplomów.

11.Uczniowie-laureaci  konkursu  matematycznego  otrzymają  dyplomy
przygotowane przez doradców metodycznych.

Serdecznie zapraszamy!
Doradcy metodyczni 

Wzór zgłoszenia:
W TYTULE ZAŁĄCZNIKA PROSZĘ NAPISAĆ:
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA, SP NR  …. 

KONKURS MATEMATYCZNY  „MYŚLĄCA GŁOWA”

Pełna nazwa szkoły z adresem , nr telefonu, adresem e-mailowym
Nazwisko i imię dyrektora szkoły, wicedyrektora szkoły edukacji wczesnoszkolnej

Lp. Nazwisko, imię ucznia Klasa ( a, b, c,…) Nazwisko, imię 
nauczyciela

Imię i nazwisko nauczyciela do komisji konkursowych:
3. ……………….
4. ……………….

Imię i nazwisko obserwatora:
1……………….
2………………

Adres doradcy:  
elaszymula@poczta.onet.pl
janusz.wozniak@sp18.lublin.eu

mailto:elaszymula@poczta.onet.pl
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