
                                                                               Porąbka Uszewska dn. 12.02.2020r. 

 

 

 

 

Dyrekcja oraz nauczyciele  edukacji wczesnoszkolnej  

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta  

w Porąbce Uszewskiej 

serdecznie zapraszają do udziału  

 

w 

 

 

IV GMINNEJ OLIMPIADZIE  

„MAŁY OMNIBUS” 

 

 

 

 

 

 

 

1 
 



 

REGULAMIN I GMINNEJ OLIMPIADY "MAŁY OMNIBUS" 

ORGANIZATOR:  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Porąbce Uszewskiej  

SPONSORZY: Dyrekcja i Rada Rodziców PSP w Porąbce Uszewskiej, Wójt Gminy Dębno, Dębińskie             

Centrum Kultury  w Jastwi 

 Celem konkursu jest: 

1. Rozwijanie zainteresowań i wzbogacanie wiadomości uczniów w ramach różnych dziedzin          
wiedzy. 

2. Rozbudzanie dociekliwości intelektualnej uczniów. 

3. Stworzenie możliwości prezentacji posiadanej wiedzy i umiejętności, wykraczających poza         
program nauczania. 

4. Wdrażanie do samokształcenia i pogłębiania wiedzy szkolnej. 

5. Zachęcanie do udziału w konkursach przedmiotowych na dalszych etapach kształcenia. 

6. Popularyzacja konkursu jako jednej z form rozwijania zainteresowań i uzdolnień u uczniów. 

7. Motywowanie uczniów do zdrowej rywalizacji. 

8.  Wspieranie i promocja uczniów zdolnych. 

9.  Wymiana doświadczeń nauczycieli. 

 

Zakres wiedzy i umiejętności konkursowych obejmuje: 

• Przestrzeganie poprawności ortograficznej; 

● Podstawowe wiadomości z zakresu gramatyki języka polskiego; 

● Czytanie ze zrozumieniem; 

• Działania (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie) w zakresie 100; 

• Rozwiązywanie zadań logicznych; 

• Rozwiązywanie zadań o tematyce praktycznej; 

● Zagadnienia dotyczące przyrody itp. 

ORGANIZACJA OLIMPIADY: 

Konkurs adresowany jest do uczniów edukacji wczesnoszkolnej szkół podstawowych terenu Gminy           

Dębno. Szkoły wytypują trzech reprezentantów, wyłonionych drogą przeprowadzonych we         

własnym zakresie eliminacji. 
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Przebieg  Olimpiady: 

Olimpiada składa się z dwóch etapów: szkolnego i gminnego. 

Etap szkolny.  

Każda szkoła przeprowadza we własnym zakresie. 

Termin ostateczny: 13 marca 2020 r. (piątek) 

 

 

Etap gminny- finał. 

Finał przeprowadzony zostanie w dniu 2 kwietnia 2020roku (czwartek), o godzinie 9.00. w Publicznej 

Szkole Podstawowej w Porąbce Uszewskiej.  Uczniowie powinni zgłosić się na konkurs punktualnie. 

Uczniowie- uczestnicy Olimpiady rozwiązują test konkursowy. Czas trwania testu: 1 godzina. Forma 

zadań obejmować będzie: test wyboru, zadania zamknięte, zadania otwarte, uzupełnianie tekstu 

z lukami, zagadki, łamigłówki itp.  

Test sprawdzi komisja powołana przez Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Porąbce 

Uszewskiej. 

Wyniki opublikowane zostaną do dnia 8 kwietnia 2020 r. (środa) na stronie internetowej szkoły: 

www.porabkauszewska.edu.pl   

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu ogłoszenia wyników. 

Nauczyciele opiekunowie zostaną poinformowani o terminie uroczystości wręczenia nagród drogą 

telefoniczną (telefony szkolne). 

Laureaci konkursu otrzymają nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. Wszyscy uczestnicy Olimpiady 

otrzymają dyplomy za uczestnictwo. 

 

Warunki zgłoszenia: 

Uczniowie zgłaszani są na formularzu  – załącznik nr 1.  

Termin dostarczenia  zgłoszeń do PSP w Porąbce Uszewskiej: 20 marca 2020 r. (piątek). 

Osoby udzielające informacji: 

Izabela Nadolnik, Małgorzata Dudowicz, tel. 14 66 56 730. 
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http://www.porabkauszewska.edu.pl/


 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

…………………………………………… 

Pieczątka szkoły 

 

 

...………………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko ucznia 

...………………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko ucznia 

...………………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko ucznia 

 

...………………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna/nauczycieli- opiekunów 

 

Telefon kontaktowy szkoły:……………………………………………………… 

 

 

 

………………………………………………………………. 

Pieczątka i podpis Dyrektora Szkoły 
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