Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 12/20/21
z dnia 26 października 2020r.
w sprawie: organizacji I i II stopnia Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku
szkolnym 2020/2021 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 oraz § 2 ust.7 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859, 1870 i 1960) w brzmieniu
obowiązującym od 9 listopada 2020 r.
zarządzam co następuje:
§1
Ustalam terminy przeprowadzenia I stopnia Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych:
1. z języka polskiego
27.10.2020r.
2. z matematyki
28.10.2020r.
3. z języka angielskiego
29.10.2020r.
4. z historii
30.10.2020r.
5. z biologii
04.11.2020r.
6. z chemii
05.11.2020r.
7. z geografii
06.11.2020r.
§2
Zatwierdzam opracowane przez szkolne komisje konkursowe z języka polskiego, matematyki,
języka angielskiego, historii, biologii, geografii i chemii:
1. szczegółowe zakresy wiedzy i umiejętności wymagane na pierwszym
stopniu konkursu, które obejmują określone treści podstawy programowej
z ww. przedmiotów nauczania – załącznik nr1 do niniejszego zarządzenia,
2. arkusze konkursowe do kwalifikacji pisemnych z ww. przedmiotów nauczania –
załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3. zasady przeprowadzania konkursów, w tym liczby punktów, które kwalifikują
do drugiego stopnia – załącznik nr 3 do niniejszego zarzadzenia.
§3
Zobowiązuję koordynatora organizacji I i II stopnia WKP Panią Joannę Potyrchę, we
współpracy z przewodniczącymi szkolnych komisji konkursowych i z nauczycielami do:
1. przekazania uczniom, nauczycielom i rodzicom (opiekunom prawnym) informacji
dotyczących terminu i miejsca przeprowadzenia pierwszego stopnia konkursu oraz
zasad jego organizacji, przebiegu i zakresu wymagań,
2. przekazania uczestnikom informacji o wynikach pierwszego stopnia konkursu
3. sporządzenia protokołu pierwszego stopnia konkursu – ZAŁCZNIK NR 2
oraz wykazu uczniów zakwalifikowanych do stopnia drugiego ZAŁĄCZNIK NR
2 A.
4. przekazania uczniom, nauczycielom i rodzicom (opiekunom prawnym)
informacji dotyczących zasad organizacji i przebiegu konkursu, zakresu
wymagań, terminów organizowania drugiego i trzeciego stopnia oraz
uprawnień laureatów,

5. przekazania rodzicom (prawnym opiekunom) klauzuli informacyjnej dla uczestników
wojewódzkiego konkursu przedmiotowego – ZAŁĄCZNIK NR 3.
6. odebrania od rodziców (prawnych opiekunów) pisemnej zgody na przetwarzanie
danych osobowych ucznia w celu organizacji WKP uczniów szkół podstawowych
w roku szkolnym 2020/2021 – ZAŁĄCZNIK NR 4,
7. przekazania uczestnikom informacji o wynikach drugiego i trzeciego stopnia
konkursu,
8. zgromadzenia w dokumentacji szkoły prac uczniów oraz załączników,
9. przechowywania prac konkursowych uczniów swojej szkoły do końca roku
szkolnego 2020/2021.
§4
Dokonuję zmian w składzie komisji konkursowej:
1. z języka polskiego w dniu 27.10.2020r.
członek – Mirosława Materzok,
2. z matematyki w dniu 28.10.2020r.
członek – Iwona Nowak,
3. z języka angielskiego w dniu 29.10.2020r. członek - Karolina Grzenia,
4. z historii w dniu 30.10.2020r.
członek – Mirosława Materzok,
Skład komisji do przeprowadzenia konkursów z biologii, geografii i chemii oraz II stopnia
Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych pozostaje zgodny z ustaleniami Zarządzenia
Dyrektora Szkoły nr 8/20/21 z dnia 7 października 2020r. ws. powołania szkolnych komisji
konkursowych.
§5
Dokonuję zmiany w ustaleniach szkolnej komisji konkursowej we współpracy
z nauczycielami, dotyczących miejsca przeprowadzenia konkursów – w okresie ograniczenia
funkcjonowania szkoły - I stopień konkursów zorganizowany będzie online, przy zachowaniu
zasady kontrolowanej samodzielności pracy uczestników konkursu, pod nadzorem szkolnej
komisji konkursowej.
§4
Oceny prac w I i II stopniu konkursów dokonuje komisja konkursowa, w tym samym lub
w następnym dniu.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Dyrektor szkoły
Ilona Czaja-Holona

