
 

WARSZAWSKA AKADEMIA TALENTÓW 

 – konkursy dla młodzieży gimnazjalnej 

w roku szkolnym 2016/2017 

 

        W 2001 roku dyrektorzy białołęckich gimnazjów podjęli współpracę w zakresie 

organizacji konkursów gimnazjalnych. Ideą działania była aktywizacja środowiska uczniów 

i nauczycieli, skupienie zainteresowań wokół celów dydaktycznych i poznawcze 

stymulowanie młodzieży. W bieżącym roku proponujemy wszystkim warszawskim 

gimnazjom udział w  tym przedsięwzięciu. Warszawska Akademia Talentów została 

stworzona z myślą o uzdolnionej młodzieży gimnazjalnej, która chce rozwijać się w różnych 

dziedzinach wiedzy. Inicjatywa skierowana jest do grupy nastolatków w przedziale 

wiekowym 13-16 lat. W roku szkolnym 2016/2017 w ramach Warszawskiej Akademii 

Talentów odbędzie się 12 konkursów tematycznych i artystycznych.  

Celem konkursów jest: 

1. Doskonalenie pracy szkół w zakresie wspierania rozwoju uczniów szczególnie 

uzdolnionych 

2. Rozwijanie zainteresowań poznawczych oraz uzdolnień uczniów 

3. Wyzwalanie twórczej postawy nauczycieli w poszukiwaniu odpowiednich metod i 

form pracy z uczniem zdolnym 

4. Promowanie szkół, nauczycieli oraz szczególnie uzdolnionych uczniów  

5. Wdrażanie uczniów do samokształcenia. 

Każde gimnazjum białołęckie przygotowuje przynajmniej jeden konkurs tematyczny lub 

artystyczny. Harmonogram konkursów w ramach Warszawskiej Akademii Talentów, stanowi 

załącznik nr 1 do tego pisma. 

Regulaminy poszczególnych konkursów będą opracowane i rozesłane do szkół przez 

organizatora. 

Uczniowie przystępujący do konkursu muszą posiadać pisemną zgodę rodziców/prawnych 

opiekunów na udział  w nich. 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym przedsięwzięciu.  

 

 



 

Załącznik nr 1 
 HARMONOGRAM WARSZAWSKIEJ AKADEMII TALENTÓW – konkursy dla młodzieży gimnazjalnej 

Rok szkolny 2016/2017  

Koordynatorzy Gimnazjum nr 121 w roku szkolnym 2016/2017 

1. Grażyna Skierska  email: gskierska@gmail.com 

2. Ewa Kulczycka email: ewela.7@wp.pl 

Szkoła Szkolny 
koordynator 
/kontakt (email) 

NAZWA KONKURSU Kategorie np. 
plastyczna, 
recytatorska 

Termin 
nadsyłania 
zgłoszeń/prac 

Proponowany 
termin I etapu 

Proponowany 
termin II 
etapu/finału 

Termin 
ogłoszenia 
wyników 

Zespół Szkół 106 Hanna Kamińska 
hlentas@wp.pl 
 
 

MIASTOMANIA 
konkurs artystyczny  

Konkurs  
plastyczny 

12.01.2017 ------------------- ------------------- 19.01.2017 

Białołęckie Dyktando  
Ortograficzne  

Dyktando 25.01.2017 Według  
harmonogramu 
szkoły  
macierzystej 

01.02.2017 
godz. 09:00 

01.03.2017 

Gimnazjum 123 Tomasz 
Remiszewski  
tomremiszewski
@gmail.com 

Mistrz wiedzy 
matematycznej 

Konkurs 
wiedzy 

10.03.2017 16.03.2017 18.05.2017 25.05.2017 

Od Legionów Jana Henryka 
Dąbrowskiego do Legionów 
Józefa Piłsudskiego 

Konkurs 
wiedzy 

25.04.2017 09.05.2017 25.05.2017 
(ustny) 

25.05.2017 

Gimnazjum 124 Izabela 
Raczyńska 
iraczynska@gim
nazjum.waw.pl 
 

XII Edycja  konkursu 
chemiczno-fizycznego im. 
Marii Skłodowskiej- Curie 
dla uczniów klas drugich 
Dzielnicy Białołęka 

Konkurs 
wiedzy 

 
------------------- 

24.03.2017 12.05.2017 Czerwiec 
2017r. 

Kolaże, limeryki, moskaliki i 
lepieje - interdyscyplinarny 
konkurs inspirowany 
życiem i twórczością 
laureatki Nagrody Nobla- 

Konkurs 
literacko -
plastyczny 

 
10.02.2017 

 
------------------ 

 
------------------- 

Czerwiec 
2017r. 
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Wisławy Szymborskiej 

Zespół Szkół 43 ewa_n_78@tlen
.pl 
kobialka49@vp.
pl 

Sfera 125 Konkurs 
geograficzno - 
matematyczny 

25.11.2016 01.12.2016 
godz. 09:00 

09.03.2017 
godz. 10:00 

16.03.2017 

m.topolska@wp.
pl 
kobialka49@vp.
pl 

Konkurs fotograficzny 
„Płynie Wisła, płynie…” 

Konkurs 
geograficzno
- 
fotograficzny 

10.05.2017 ------------------- ------------------- 25.05.2017 

Gimnazjum 164 Ewa Sarzyńska-
Malimon 
ewa_sarzynska
@interia.pl 
 

Konkurs dziennikarski w 
języku polskim i angielskim 
„Białołęka” 

Konkurs 
dziennikarski 
(prace 
pisemne) 

31.01.2017 ------------------- ------------------- 28.02.2017 

Anna Wojnar 
atwojnar@gmail
.com 
 

„Edison w gimnazjum” Doświadczenia 
z przedmiotów 
przyrodniczych 

31.03.2017 21.04.2017 15.05.2017 19.05.2017 

Gimnazjum 121 Ewa Kulczycka 
ewela.7@wp.pl 
 

„Myślę, liczę, stosuję” 
Turniej matematyczny 

Konkurs 
wiedzy 

17.01.2017 24.01.2017 31.03.2017 31.03.2017 

„Romantyzm w historii 
i literaturze ” Konkurs 
literacko-historyczny 

Konkurs 
wiedzy 

12.01.2017 19.01.2017 16.03.2017 23.03.2017 
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