
Zarządzenie nr 8/21/22 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 21  

im. Karola Miarki w Rybniku  

z dnia 18 października 2021r. 

 
w sprawie: powołania szkolnych komisji konkursowych w wojewódzkich konkursach 

przedmiotowych w roku szkolnym 2021/2022 w Szkole Podstawowej nr 21 im. Karola 

Miarki w Rybniku   

  

działając na podstawie: rozp. MENiS z dnia 29 stycznia 2002r.. w sprawie organizacji 

konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002r. nr 13, poz.125 zpóźn. zm.) i regulaminów 

konkursów przedmiotowych z języka polskiego i matematyki 

zarządzam co następuje: 

§ 1 

Powierzam funkcję koordynatora organizacji I i II etapu Wojewódzkich Konkursów 

Przedmiotowych Pani Oldze Ryszce. 

Do obowiązków koordynatora należą: 

1. Zapoznać się z zasadami organizacji i regulaminami WKP. 

2. Poinstruować osoby nadzorujące przebieg konkursu – komisje konkursowe - o ich 

obowiązkach. 

3. Zorganizować przebieg konkursów zgodnie z regulaminami. 

4. Zgromadzić i przekazać dyrektorowi szkoły niezbędną dokumentację konkursową. 

5. Dokonać zgłoszenia uczniów do kolejnych etapów konkursów przez platformę 

internetową Konkursy przedmiotowe. 

 

§ 2 

 

1. Do szkolnej komisji konkursowej z języka polskiego powołuję: 

przewodniczącą - Olgę Ryszkę, 

członka  - Beatę Kozielską-Oleś, 

2. Do szkolnej komisji konkursowej z matematyki powołuję: 

przewodniczącą - Ewę Jakubczak, 

członka  - Beatę Kozielską-Oleś 

3. Do szkolnej komisji konkursowej z języka angielskiego powołuję: 

przewodniczącą - Małgorzatę Greszlę, 

członka  - Beatę Kozielską-Oleś, 

4. Do szkolnej komisji konkursowej z historii powołuję: 

przewodniczącego - Krzysztofa Gramcowa, 

członka  - Beatę Kozielską-Oleś,  

5. Do szkolnej komisji konkursowej z biologii powołuję: 

przewodniczącą - Annę Sokół,  

członka  - Beatę Kozielską-Oleś, 

6. Do szkolnej komisji konkursowej z fizyki powołuję: 

przewodniczącego - Adama Malczewskiego, 

członka  - Beatę Kozielską-Oleś,  

7. Do szkolnej komisji konkursowej z chemii powołuję: 

przewodniczącą - Monikę Nowak,  

członka  - Beatę Kozielską-Oleś, 

 



 

 

 

§ 3 

 

Przewodniczący komisji są zobowiązani do zorganizowania i przeprowadzenia I i II etapu 

konkursów zgodnie z ich regulaminami. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 
Dyrektor szkoły 

 

Tomasz Adamczyk 

 

 

 

 

 

Zapoznałem/łam się: 

 

Olga Ryszka 

Ewa Jakubczak 

Anna Sokół  

Krzysztof Gramcow 

Adam Malczewski 

Małgorzata Greszla 

Monika Nowak 

Beata Kozielska-Oleś 
 
 
 


