
Konkursy o zasięgu powiatowym i wojewódzkim 
organizowane przez CER i ŻSEK, przy współpracy z 
placówkami oświatowymi i kulturalnymi zaplanowane na 
2021 r. 

Wszystkie regulaminy znajdą się na stronie CER https://cer-zory.pl 
(dostosowane do wymogów – dostępność)

Tytuł konkursu, zasięg Organizacja Termin 

„Pieśniczki i przyśpiewki śląskie”

X edycja konkursu powiatowego.

Wszystkie poziomy nauczania.

ZSP nr 11 w  
Żorach, 

ŻSE-K, CER

luty/

marzec

„Ślonsko Godka” 

XXVII edycja konkursu powiatowego.

Wszystkie poziomy nauczania.

ZSP nr 8 w 
Żorach, 

ŻSE-K, CER

luty/

marzec

„Śląskie Bajdurzenie” 

VIII edycja konkursu wojewódzkiego na najlepszy 
tekst do książki napisany po śląsku (wiersz, monolog, 
dialog, nowela, scenka rodzajowa, powieść, 
opowiadanie, baśń, mit, legenda, pamiętniki, oda, 
hymn, pieśń, elegia, fraszka). 

Dla młodzieży i osób dorosłych.

ŻSE-K, CER

cały rok

„Z Żorkiem wędrujemy po mieście” 

XIV edycja konkursu powiatowego.

Dla przedszkoli, grup 5, 6-latków. 

Przedszkole nr 5 
w Żorach,

ŻSE-K, CER

„Mali żorzanie znają swoje miasto”  

XIV edycja konkursu powiatowego dla uczniów klas I 

ZSP nr 11 w 
Żorach,

ŻSE-K, CER

czerwiec

„Żory nieznane i tajemnicze” ZSP nr 8 w 
Żorach, 

czerwiec

http://cer-zory.pl/


XV edycja konkursu powiatowego dla uczniów klas II ŻSE-K, CER

„Wędrujemy po Żorach” 

XXI edycja konkursu powiatowego dla uczniów klas 
III 

SP nr 17 w 
Żorach,

ŻSE-K, CER

czerwiec

„Znam moje miasto”

XIII edycja konkursu powiatowego dla uczniów klas 
IV-V 

SP nr 15 w 
Żorach, 

ŻSE-K, CER

czerwiec

Patriotyzm, na co dzień i od święta – cykl konkursów. 

VII edycja wiosenna: 

1. „Powiatowy konkurs poezji i prozy 
patriotycznej dla przedszkoli i szkół”

2. „Powiatowy konkurs piosenki patriotycznej 
dla przedszkoli”

3. „Powiatowy konkurs piosenki patriotycznej 
dla szkół”

4. „Powiatowy konkurs plastyczny pt. „Żory 
wiosną”

Dla wszystkich poziomów nauczania. 

SP nr 15 w 
Żorach,

ŻSE-K, CER

kwiecień/

maj

Patriotyzm, na co dzień i od święta – cykl konkursów. 

VIII edycja jesienna: 

1. „Powiatowy konkurs poezji i prozy 
patriotycznej i żołnierskiej dla przedszkoli i 
szkół”

2. „Powiatowy konkurs piosenki patriotycznej 
i żołnierskiej dla przedszkoli” 

3. „Powiatowy konkurs piosenki patriotycznej 
i żołnierskiej dla szkół”

4. „Powiatowy konkurs plastyczny pt. 
„Odkrywamy ciekawe miejsca na Śląsku” 

SP nr 15 w 
Żorach, 

ŻSE-K, CER

listopad



Dla wszystkich poziomów nauczania. 

„Mistrz ortografii województwa śląskiego 
2021 r.” 

XVIII edycja konkursu wojewódzkiego na 
opowiadanie pt. „Moje magiczne miejsce” dla uczniów 
klas II i III. 

SP nr 15 w 
Żorach, 

ŻSE-K, CER

kwiecień/

maj

„Przyrodnicza wędrówka po województwie 
śląskim” 

XIII edycja wojewódzkiego konkursu ekologiczno-
przyrodniczego dla klas III

ZSP nr 5 w 
Żorach,

ŻSE-K, CER

kwiecień

„Mali przyrodnicy” 

XIV edycja powiatowego konkursu ekologiczno-
przyrodniczego dla klas III

ZSP nr 5 w 
Żorach,

ŻSE-K, CER

listopad

„Mistrza Ortografii”

Powiatowy konkurs ortograficzny 

dla klas II-III Szkół Podstawowych.

SP nr 3 w 
Żorach

ŻSE-K, CER

Kwiecień/

maj

„Mapa myśli. Trzecie powstanie śląskie”

Konkurs wojewódzki historyczno-plastyczny dla szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych.

Konkurs pod honorowym patronatem Dyrektora 
Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach

Szkoły podstawowe klasy IV-VIII i ponadpodstawowe

Żorskie 
Stowarzyszenie 
Edukacyjno-
Kulturalne

Centrum 
Edukacji 
Regionalnej w 
Żorach

Instytut Pamięci 
Narodowej w 
Katowicach

SP nr 15 Żory

listopad
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