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Uroczyste podsumowanie konkursów
organizowanych przez doradców metodycznych
LSCDN z przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych w roku szkolnym 2020/2021

15 czerwca 2021r. w Chełmskiej Bibliotece Publicznej odbyło
się uroczyste podsumowanie konkursów organizowanych przez
doradców metodycznych LSCDN z przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych w roku szkolnym 2020/21.
Przedsięwzięcie było realizowane pod Honorowym Patronatem
Pani Poseł RP Anny Dąbrowskiej-Banaszek.

Doradcy metodyczni LSCDN w osobach:

Anna Jędrzejewska - doradca metodyczny LSCDN z fizyki, nauczyciel fizyki w SP nr 7
w Chełmie

Anna Jonak – doradca metodyczny LSCDN z biologii, nauczyciel biologii w I LO w
Chełmie

Joanna Stelmaszczuk - doradca metodyczny LSCDN z chemii, nauczyciel chemii w
SP nr 11 w Chełmie

Urszula Skimina - doradca metodyczny LSCDN z matematyki, nauczyciel
matematyki w SP nr 7 w Chełmie  

byli organizatorami  konkursów:

 - Wojewódzki konkurs „LAPBOOK JAKO KREATYWNA PREZENTACJA WIEDZY Z
PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZYCH”,

 - Powiatowy przyrodniczo- fotograficzny konkurs „Las na przedwiośniu”-
współorganizowany przez I  Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie,



 - Pierwszy  powiatowy  konkurs matematyczno-fotograficzny: „Matematyka oczami
ucznia”- współorganizowany przez SP nr 7 w Chełmie.

Główne cele konkursów to:

rozbudzenie ciekawości poznawczej i twórczej uczniów oraz kreatywności
podczas  nauki zdalnej w dobie pandemii,       

rozwijanie zainteresowań wśród uczniów przedmiotami matematyczno -
przyrodniczymi,

rozwijanie świadomości proekologicznej.

Laureaci i wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody ufundowane przy wsparciu:

Pani Poseł Anny Dąbrowskiej-Banaszek.

Pana Senatora Józefa Zająca.

 Nadleśnictwa Chełm.

 BH Meble Janusz Bartoszuk.

Stowarzyszenia Tak Niewiele.

Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej Nowoczesnych Technologii
i Języków Obcych „Arka.

MAG-COM Tomasz Kowalczyk.

SP 7 w Chełmie.

Doradcy metodyczni wraz z Panią Joanną Grocholą -   Kierownik LSCDN Oddział
Chełm, wręczyli podziękowania sponsorom.

Podziękowania otrzymali również nauczyciele – opiekunowie merytoryczni uczniów
za duże zaangażowanie i wsparcie ucznia podczas udziału w  konkursach.

W uroczystości głos zabrał Pan Senator Józef Zając, dziękując młodzieży za ich
wysiłek i gratulując sukcesów. Pan Senator opowiedział również młodemu pokoleniu
kilka ciekawych wspomnień z czasów własnej edukacji, mile wspominając  przy tym
swoich profesorów . 

Głos zabrała także Pani Joanna Grochola  Kierownik LSCDN Oddział Chełm
gratulując uczniom i ich nauczycielom sukcesów,  dziękując też doradcom
metodycznym za ich  wysiłek i trud  włożony w organizacje przedsięwziecia.



Poprzedni Strona
Następny Strona

Uroczystość uświetnili Tancerze z Klubu Tańca Towarzyskiego TAKT Chelm Patrycja
Koziej uczennica Szkoły Podstawowej nr 5 w Chełmie i Jakub Ungert uczeń I Liceum
Ogólnokształcącego w Chełmie oraz występ zespołu wokalnego z Szkoły
Podstawowej nr 7 w Chełmie.
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