Warszawa, 20.10.2021r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej
Nauczyciele i wychowawcy klas II i III
warszawskich szkół podstawowych
Zapraszamy serdecznie uczniów klas drugich i trzecich do udziału w XI edycji Mokotowskiego
VIII Międzydzielnicowego Konkursu Wiedzy „OMNIBUS – wiem …. prawie wszystko”.
W bieżącym roku szkolnym ponownie zapraszamy do współpracy szkoły z sąsiednich dzielnic:
Wilanowa, Ursynowa oraz Śródmieścia. Zapraszamy również szkoły z innych dzielnic Warszawy.
Konkurs organizują nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej nr 260
im. Jana Matejki, ul. Zakrzewska 24, w Warszawie. Jest on adresowany do uczniów, posiadających
rozległą wiedzę z wielu różnych dziedzin nauki, kultury, sztuki. Konkurs będzie przeprowadzony
na dwóch poziomach - oddzielnie dla klas drugich i trzecich, w dwóch etapach.
I etap – szkolny, w macierzystej placówce
II etap, finałowy – w Szkole Podstawowej nr 260

Przewidywany harmonogram konkursu:
1. Zgłoszenie udziału szkoły do 9 listopada 2021r. na dołączonym druku:
 adres e-mail: sp260-omnibus@wp.pl
 lub fax: 22/841-18-15 (prosimy o podanie nazwiska osoby odpowiedzialnej za
organizację konkursu na terenie Państwa placówki i adresu e-mail – na ten adres
prześlemy pytania konkursowe).
2. Przesłanie zadań konkursowych do I etapu – 22 listopada 2021r.
3. Etap szkolny – 25 listopada 2021r.
4. Przesłanie nazwisk uczniów do 10 grudnia 2021r. (3 uczniów z klas drugich i 3 uczniów
z klas trzecich, którzy zdobyli największą liczbę punktów).

5. Etap finałowy - 19 marca (sobota) 2022r. w małych grupach, godz. 9.00, 10.30, 12.00
(według potrzeb) z zachowaniem reżimu sanitarnego w SP nr 260. W zależności od rozwoju
sytuacji epidemicznej możliwość rozegrania finału online 18 marca (piątek) o godz.10.00.
6. Ogłoszenie wyników na stronie internetowej SP nr 260 - 5 kwietnia 2022r.
7. Uroczyste wręczenie nagród – 26 kwietnia 2022r. o godz. 13.00.
Zastrzegamy możliwość zmiany w/w terminów oraz organizacji i przebiegu II etapu
Konkursu w zależności od sytuacji epidemicznej.

Niniejszy konkurs odbędzie się z uwzględnieniem obowiązujących zaleceń Głównego
Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Organizatorki:

Dyrektor szkoły

Nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej
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