
Plan szkolnych i międzyszkolnych konkursów 2022/2023 

 

Bardzo proszę o weryfikację poniższych konkursów, czy będą organizowane i przez kogo? 
Proszę zatem dopisać nazwiska nauczycieli. Jeśli macie Państwo zaplanowany konkurs, a nie ma 
go w planie poproszę o dopisanie informacji zgodnie z tabelą.  
 

NAZWA KONKURSU CZAS ODPOWIEDZIALNI 

KONKURSY SZKOLNE 2022/2023 
 

Szkolny konkurs plastyczny dla uczniów                       
I etapu edukacji „Wspomnienia z wakacji” 
 

wrzesień 2022r.  

 
Szkolny konkurs plastyczny dla uczniów 
klas o-3 „Kocham Polskę” 
 

listopad 2022 r.  

 

Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa z 
życzeniami w języku angielskim, niemieckim 
lub hiszpańskim 
 

grudzień 2022 r.  

 

„Najpiękniejsza bombka bożonarodzeniowa”  
 

grudzień 2022 r.  



Konkurs historyczny dla klas IV 
 

styczeń 2023 r.  

Przeprowadzenie szkolnego konkursu 
fotografii pt.: Zjawiska fizyczne w fotografii.” 

styczeń/luty 2023 r. 

 
 
 
 
 

 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 
„Kochajmy ogonki” 

21 lutego 2023 r.  

 

Szkolny konkurs czytania ze zrozumieniem 
dla uczniów klas 2 i 3 

luty 2023 r.   

 

„Kolorowy Świat Baśni” – konkurs dla klas 4 
 

luty/marzec  2023 r.  

 

Quiz historyczny dla klas 6 „Rozpoznaj 
postać historyczną 

marzec 2023 r.   

 

„Sięgnij po olimpijski laur” – konkurs dla 
klas 5 

marzec 2023 r.   

 

 
Szkolny konkurs czytania ze zrozumieniem 
dla uczniów klas 2 i 3 
 

marzec 2023 r.   



 

„Wielkanocne Kaligramy” w języku 
angielskim  

 

 
 

kwiecień 2023 r. n – le języka angielskiego 

 

Szkolny quiz multimedialny z pierwszej 
pomocy przedmedycznej dla klas ósmych 
 

kwiecień 2023 r. p. Katarzyna Złotnik, 

 

Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy dla 
uczniów klas 2-3 „LEON”  

sesja wiosenna, wg 
harmonogramu 
organizatorów 

 

 

Szkolny konkurs ortograficzny dla klas 3 marzec 2023 r. 
 
 
 

Szkolny konkurs recytatorski 
Wyłonienie uczestników do konkursów 
wyższego szczebla 

kwiecień 2023 r. koło recytatorskie 
 

 

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 
zorganizowanie Dnia Bohatera Literackiego 
„Lekturowe Przebieranki” 

23 kwietnia 2023 r. n-le języka  polskiego 

 

Szkolny konkurs matematyczny dla klas 2 i 3 
„Młody Pitagoras” 

kwiecień 2023 r.  
 

 

„Z gramatyką za pan brat” –  konkurs 
polonistyczny dla klas 6 
 

kwiecień/maj 2023 r.  

Szkolny Konkurs Matematyczny kl. 4 - 7 maj 2023 
 
 
 
 



 
KONKURSY MIEDZYSZKOLNE I WOJEWÓDZKIE 2022/2023 

 
 

„Każdy jest królem w swojej sztuce”  
– V Międzyszkolny konkurs dla uczniów                                  
o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
 

marzec 2023 zespół nauczycieli 

Międzyszkolny konkurs wiedzy  o Lublinie 
dla klas III „Lubię moje miasto – jestem 
lubelanką, jestem lubelakiem” 

marzec 2023 p. E. Piechnik, p. H. Piątek, p. D. Gadzała 

Wojewódzki konkurs plastyczno-recytatorski 
„Człowiek dla CZŁOWIEKA BRATEM” kwiecień 2023 zespół nauczycieli 

Wojewódzki Konkurs Historyczny „Tutaj 
kiedyś był obóz” maj 2023 nauczyciele historii 

Powiatowy VII Konkurs przyrodniczo – 
plastyczny ……… marzec  2023  p. Przemysław Dzida 

 


