
REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU 

„MĄDRA GŁÓWKA” 

DLA UCZNIÓW KLAS 2 SP GMINY LESZNOWOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Postanowienia ogólne: 

 

Konkurs „Mądra główka” przeznaczony jest dla uczniów klas drugich szkół 

podstawowych Gminy Lesznowola. 

 

2. Organizatorzy konkursu: 

 

Justyna Dudek, Ewa Waliszewska, Urszula Tokaj– nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łazach 

 

3. Cele konkursu: 

 

 rozwijanie zdolności uczniów i ich zainteresowań; 

 motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy                      

i umiejętności; 

 promowanie osiągnięć najlepszych uczniów klas II oraz wyłanianie 

talentów; 

 motywowanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do podejmowania 

różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym; 

 

4. Zakres tematyczny: 

 

Zagadnienia z edukacji wczesnoszkolnej dotyczący edukacji polonistycznej, 

matematycznej, przyrodniczej, wiedzy o Polsce i świecie objęte programem 

nauczania klas I – III oraz wykraczające poza podstawę programową.  



5. Zasady przeprowadzenia konkursu: 

 

a) Konkurs będzie składał się z 2 etapów: 

I szkolnego – indywidualnego 

II gminnego – będącego rywalizacją drużynową 

 

Etap I odbędzie się w maju i będzie polegał na rozwiązaniu testu przesłanego 

przez nas do Państwa, na podstawie którego wychowawca wybiera 3-osobową 

drużynę, która przechodzi do drugiego etapu. Czas trwania – 45 minut. Prace 

oceniają wychowawcy.  

 

Etap II odbędzie się 30 maja 2019 r. w Szkole Podstwowej im. Jana Pawła II w 

Łazach o godz. 14.30. 

 

b) Czas trwania to ok. 1.5 godz. Odpowiedzi będzie oceniała komisja 

konkursowa złożona z przedstawicieli szkół (1 nauczyciel z każdej 

szkoły); 

c) Wszystkie drużyny otrzymają pamiątkowe dyplomy; 

d) Wszystkie zadania konkursowe będą punktowane według wcześniej 

ustalonego klucza;  

e) Zwycięzcą zostaje drużyna, która osiągnie najwyższą liczbę punktów. 

 

6. Sposób zgłaszania uczestników: 

 

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić dołączone do regulaminu 

zgłoszenie do konkursu (załącznik) i przesłać je do Szkoły Podstawowej w 

Łazach do dnia 15 maja 2019 r. faxem na nr 22 757 79 53 

 

7. Nagrody i wyróżnienia: 

 

Komisja Konkursowa przyzna nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce, 

wyróżnienia oraz dla pozostałych uczestników nagrody pocieszenia. 

 


