
Zarządzenie Nr Or.0050.120.2020

Burmistrza Praszki
z dnia 10 grudnia 2020 roku

w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej dla uczniów
szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe
(Dz. U. z 2020 r. poz. 910 tj. z późno zm.) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia
konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 tj. z późno zm.),

zarządzenia Nr 11 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie
organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych oraz zarządzenia

Nr 18 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie
nr 11 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji

konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego
w roku szkolnym 2020/2021 zarządzam, co następuje:

§1

1. Do przeprowadzenia konkursów przedmiotowych - szkoły podstawowe - powołuję do
Gminnej Komisji Konkursowej następujące osoby:

1.1.Konkurs Polonistyczny:

1. Krystyna Stasiak
2. Ewelina Czop-Szymańska
3. Karina Kłosiak-Chwiłka
3. Lidia Błach
4. Katarzyna Łyczko
5. Aleksandra Paprotna
6. Beata Czernielewska

- przewodnicząca
- zastępca przewodniczącego
- członek
- członek
- członek
- członek
- członek

Termin II Etapu konkursu (gminny) w dniu 19 stycznia 2021 r. godz. 900_

Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Kowalach

1.2.Konkurs Języka Angielskiego:

1. Krystyna Stasiak
2. Justyna Tabaka
2. Anna Kaczkowska
4. Magdalena Chojnowska
5. Marta Pawlak
6. Justyna Pilak
7. Ewa Gancarek

- przewodnicząca
- zastępca przewodniczącego
- członek
- członek
- członek
- członek
- członek

Termin II Etapu konkursu (gminny) w dniu 20 stycznia 2021 r. godz. 9 00 -

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Praszce



1.8. Konkurs Fizyczny: 

1. Krystyna Stasiak
2. Grzegorz Ignaczak
3. Mariola Koj-Cebula

- przewodnicząca
- zastępca przewodniczącego
- członek

Termin II Etap konkursu (gminny) w dniu 29 stycznia 2021 r. godz. 900_

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 w Praszce .

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego konkursu, Jego funkcję pełni zastępca
przewodniczącego.

§2 

Do obowiązków komisji należy:

I Etap: 

1. Przyjęcie zgłoszenia uczniów wraz z ich pracami oraz protokołem zawodów
szkolnych (sporządzonym w dwóch egzemplarzach w formie pisemnej)
z poszczególnych szkół.

2. Z każdego przeprowadzonego konkursu szkoła może zgłosić do etapu gminnego tych
uczniów, którzy w zawodach szkolnych uzyskali nie mniej niż 80% punktów
możliwych do zdobycia.

3. Przekazanie jednego egzemplarza protokołu (sporządzonego w wersji pisemnej) do
gminnej Komisji Konkursowej w ciągu 3 dni roboczych od daty przeprowadzenia
zawodów.

II Etap: 

l. Przeprowadzenie zawodów II stopnia we współpracy z Wojewódzką Komisją
Konkursową.

2. Powiadomienie szkół biorących udział w konkursie, Opolskiego Kuratora Oświaty
oraz Wojewódzką Komisję Konkursową o miejscu i terminie etapu gminnego.

3. Do etapu wojewódzkiego kwalifikuje się uczestnik eliminacji gminnych, który
uzyskał nie mniej niż 85% punktów możliwych do zdobycia.

4. Po przeprowadzeniu eliminacji gminnych przekazanie w formie papierowej protokołu
zawodów oraz rozkodowanych prac konkursowych uczestników, którzy uzyskali nie
mniej niż 80% punktów możliwych do zdobycia wraz z kartą uczestnika konkursu
oraz oświadczeniem nauczyciela przygotowującego ucznia do udziału w konkursie do
Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w ciągu 5 dni roboczych od daty
przeprowadzenia etapu gminnego.

§3 

Regulaminy poszczególnych konkursów przedmiotowych zostały opublikowane na stronie
internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu.

§4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


