
Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2017/2018 

Lokata/tytuł Nagrodzona/y Opiekun 
„Mała Piłkarska Kadra Czeka” 

I miejsce 
eliminacje gminne 

drużyna piłkarska 

chłopców 
nauczyciel wychowania fizycznego 

I miejsce 
eliminacje powiatowe 

III miejsce 
eliminacje rejonowe 

IV miejsce 
finał wojewódzki 

Biegi Lekkoatletyczne Gminy Ostrów Wielkopolski 

II miejsce, 
kategoria: drużyna 

drużyna dziewcząt i 

chłopców 
nauczyciele wychowania fizycznego 

„Moja kartka z pamiętnika” – Wędrówki literackie w czasie i przestrzeni 

II miejsce uczennica klasy V 
nauczyciel języka polskiego 

wyróżnienie uczeń klasy V 

Mistrzostwa w Piłce Nożnej Halowej 

I miejsce 
eliminacje gminne 

drużyna chłopców nauczyciel wychowania fizycznego 
V miejsce 
eliminacje powiatowe 

Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie 

I miejsce 
eliminacje gminne 

uczeń klasy V nauczyciel techniki 
I miejsce 
finał powiatowy 

Gminny Konkurs Recytatorsko-Logopedyczny  

„Trudne głoski ukryte w wyrazach” 

III miejsce uczennica klasy I 
nauczyciel logopeda 

wyróżnienie uczennica klasy III 

Gminny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych 

II miejsce uczennica klasy VI 
nauczyciel języka angielskiego 

III miejsce uczennica klasy VI 

Gminny Konkurs Recytatorski „Szkolne bajanie” 

I miejsce uczennica klasy I wychowawca klasy I 

II miejsce uczennica klasy III wychowawca klasy III 

Konkurs Plastyczny „Zapobiegamy pożarom” 

nagroda uczennica klasy V 
nauczyciel plastyki 

wyróżnienie uczennica klasy IV 

Gminny Konkurs o Powstaniu Wielkopolskim 

III miejsce uczennica klasy VII nauczyciel języka polskiego 



III Powiatowy Konkurs Przyrodniczy  

„Eksperymentujemy – uczymy się w praktyce” 

wyróżnienie uczennice klasy IV nauczyciel przyrody 

Międzynarodowy Konkurs „Matematyczny Kangur” 2018 

bardzo dobry wynik uczennica klasy VI nauczyciel matematyki 

wyróżnienie uczeń klasy III wychowawca klasy III 

wyróżnienie uczeń klasy V 
nauczyciel matematyki 

wyróżnienie uczennica klasy VI 

III Gminny Konkurs Matematyczny uczniów klas trzecich 

III miejsce uczeń klasy III wychowawca klasy III 

Międzyszkolny Quiz Językowy 

II miejsce 
kategoria: zespół 

uczniowie klasy VI i VII 
nauczyciel języka angielskiego          

i niemieckiego II miejsce 
kategoria: indywidualnie 

uczeń klasy VII 

I Powiatowy Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej szkół podstawowych 

I miejsce 
kategoria: zespoły kl. I-III 

zespół wokalny klasy III 

nauczyciel muzyki 
wyróżnienie 
kategoria:  zespoły kl. IV-VI 

zespół wokalny IV-VI 

Konkurs Diecezjalny „Świętych kocham i szanuję, ich uczynki naśladuję”  

finaliści uczeń klasy VI i VII nauczyciel religii 

XIV Konkurs Przyrodniczy Gminy Ostrów Wielkopolski 

II miejsce uczennica klasy VI 
nauczyciel przyrody 

wyróżnienie  uczennica klasy VI 

Mistrzostwa Gminy w Lekkoatletyce 

I miejsce drużyna chłopców 
nauczyciel wychowania fizycznego 

III miejsce drużyna dziewcząt 

Mistrzostwa Powiatu Ostrowskiego w Czwórboju Lekkoatletycznym 

I miejsce 
kategoria: indywidualnie 

uczeń klasy VI nauczyciel wychowania fizycznego 

Wielkopolskie Eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 

„Zapobiegamy pożarom” 

wyróżnienie uczennica klasy V nauczyciel plastyki 

Gminny Konkurs Języka Angielskiego 

III miejsce uczeń klasy VII nauczyciel języka angielskiego 

XI Powiatowy Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół podstawowych 

I miejsce uczennica klasy VI nauczyciel matematyki 

XXVIII Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej  

Gminy Ostrów Wielkopolski PATAgO 2018 

I miejsce zespół wokalny kl. IV-VI nauczyciel muzyki 



kategoria: zespoły  kl. IV-VI  

II miejsce 
kategoria: zespoły gimnazja 

zespół wokalny kl. VII 

II miejsce 
kategoria: wokaliści 

uczennica klasy VII 

III miejsce 
kategoria: instrumentaliści 

uczennica klasy VII 

XVI Gminna Olimpiada Sportowa Klas I-III Szkół Podstawowych 

I miejsce,  
kategoria: drużyna 

drużyna sportowa kl. I-

III 

nauczyciele wychowania fizycznego I miejsce, 
kategoria: indywidualne, kl. I 

uczeń klasy I 

II miejsce, 
kategoria: indywidualne, kl. III 

uczeń klasy III 

Międzyszkolne Mistrzostwa w Piłce Nożnej 

I miejsce drużyna piłkarska 
chłopców 

nauczyciel wychowania fizycznego 

XX edycja Powiatowego Konkursu Ortograficznego „Mistrz Ortografii” 

laureatka uczennica klasy VI nauczyciel języka polskiego 

Konkursy wewnątrzszkolne 
Konkurs o jesieni 

Nagrodzeni: uczeń klasy I, 

uczennica klasy I, 

uczennica klasy V, 

uczennica klasy VI 

Samorząd Uczniowski 

XII Szkolny Konkurs Matematyczny 

Szkolny Mistrz Matematyki uczennica klasy VI 

nauczyciel matematyki 

Mistrz Matematyki Czwartej 
Klasy 

uczennica klasy IV 

Mistrz Matematyki Piątej Klasy uczennica klasy V 

Mistrz Matematyki Siódmej 
Klasy 

uczeń klasy VII 

Szkolny Konkurs Proekologiczny „Nie ma śmieci, są surowce” 

kategoria: zabawka, kl. I-III 

I miejsce uczennica klasy I 

nauczyciel przyrody II miejsce uczeń klasy I 

III miejsce uczennica klasy III 

Szkolny Konkurs Proekologiczny „Nie ma śmieci, są surowce” 

kategoria: pomoc dydaktyczna, kl. IV-VII 

I miejsce uczennica klasy VI 

nauczyciel przyrody 
II miejsce uczennica klasy IV 

III miejsce uczennica klasy VI 

wyróżnienie uczniowie klasy VII 



Szkolny Konkurs Ekologiczny „Zbierajmy zużyte baterie” 

kategoria: konkurs indywidualny 

I miejsce uczennica klasy V 

wychowawcy klas II miejsce uczeń klasy IV 

III miejsce uczeń klasy III 

Konkurs Plastyczny „Moje ulubione postacie z bajek” 

I miejsce uczennica klasy I, 

uczennica klasy III 

nauczyciel świetlicy szkolnej II miejsce uczennica klasy I, 

uczennica klasy III 

III miejsce uczeń klasy I, 

uczennica klasy III 

Konkurs Plastyczny „Moja ulubiona książka z biblioteki publicznej” 

I miejsce uczennica klasy I, 

uczennica klasy III 

nauczyciel świetlicy szkolnej 
II miejsce uczennica klasy I, 

uczeń klasy III 

III miejsce uczennica klasy I, 

uczennica klasy I, 

uczeń klasy III 

Szkolny Konkurs Recytatorski 

I miejsce uczennica klasy VI 

nauczyciel języka polskiego II miejsce uczennica klasy VI 

III miejsce uczennica klasy VI 

Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej 

kategoria: soliści, kl. I-IV 

I miejsce uczennica klasy IV nauczyciel muzyki 

Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej - kategoria: soliści, kl. V-VII 

I miejsce uczennica klasy VI 

nauczyciel muzyki II miejsce uczennica klasy VI 

III miejsce uczennica klasy VI 

Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej 

kategoria: instrumentaliści 

I miejsce uczeń klasy VII 

nauczyciel muzyki II miejsce uczennica klasy VII 

III miejsce uczennica klasy VI 

Szkolny Quiz Historyczny „Z Orłem Białym przez wieki” 

I miejsce uczniowie klasy VII 

nauczyciel historii 
II miejsce uczniowie klasy VI 

III miejsce uczniowie klasy V 

IV miejsce uczniowie klasy IV 



Konkurs z okazji Dnia Życzliwości 

Nagrodzeni: uczennica klasy III, 

uczennica klasy III, 

uczennica klasy IV, 

uczennica klasy IV 

nauczyciel języka polskiego               

i pedagog szkolny 

Szkolny Konkurs Polonistyczny „Motyw małej ojczyzny w literaturze” 

laureat uczennica klasy V, 

uczeń klasy V, 

uczennica klasy VI, 

uczennica klasy VII 
nauczyciele języka polskiego 

wyróżnienie uczennica klasy VI, 

uczennica klasy VII 

 


