KONKURSY PRZEDMIOTOWE
I. PRZEBIEG ORAZ ZASADY KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW
1. Każdego tygodnia wyznaczony nauczyciel układa 5 pytań ze swojego przedmiotu. Pytania te będą
ukazywać się każdego dnia po jednym lub 2 razy w tygodniu ( poniedziałek – 2 oraz środa – 3).
2.Pytania będą umieszczane na stronie internetowej w zakładce uczeń.
3. Uczeń, który odpowie poprawnie na wszystkie pytania otrzymuje z danego przedmiotu ocenę bardzo
dobrą. Nie uwzględnia się oceny dobrej za 4 poprawne odpowiedzi itp.
4. Uczniowie swoje odpowiedzi będą zapisywać na specjalnie przygotowanych dla nich kartach. Karty
zostaną wykonane przez Samorząd Uczniowski.
5. Uczniowie zobowiązani są do oddania kart z odpowiedziami w każdy piątek nauczycielowi danego
przedmiotu. Jednocześnie nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia tych kart tak aby podać wyniki w
poniedziałek, wraz ze startem konkursu z kolejnego przedmiotu. Lista uczniów nagrodzonych oceną
bardzo dobrą wywieszona zostanie na gazetce SU.
6. Nauczyciele przedmiotów zobowiązani są przygotować zestaw pytań najpóźniej do dnia rozpoczęcia
konkursu ze swojego przedmiotu oraz dostarczenie tych pytań do p. Anny Hańczaryk.
II. CELE KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
1. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie wybranego przedmiotu;
2. Rozwijanie zdolności twórczego myślenia.
3. Motywowanie uczniów do podejmowania różnorodnych działań w celu zdobycia wiedzy.
4. Rozwój metody nauczania zwanej e- learning.

III. NAZWY ORAZ HARMONOGRAM KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH
1. Konkurs z języka angielskiego – 17 - 21 listopada
2. Konkurs z matematyki – 24 – 28 listopada
3. Konkurs z języka polskiego – 1 -5 grudnia
4. Konkurs z przyrody – 8 – 12 grudnia
5. Konkurs z historii 15 – 19 grudnia
6. Konkurs z języka niemieckiego 8 – 10 stycznia
7. Konkurs z muzyki 19 – 23 stycznia
8 .Konkurs z plastyki i zajęć technicznych 26 – 30 stycznia

IV. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Udział w konkursie jest dobrowolny. W konkursach mogą brać udział uczniowie z klas IV – VI.
2. Uczeń może brać udział w więcej niż jednym konkursie.
3. Nie organizuje się dodatkowych terminów konkursów.

