
Zarządzenie Nr OR.0050.2.2023 

Wójta Gminy Dąbrowa 
z dnia 5 stycznia 2023 roku 

 

w sprawie powołania komisji do organizacji konkursów przedmiotowych  
dla uczniów szkół podstawowych Gminy Dąbrowa w roku szkolnym 2022/2023 

 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8  i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz zarządzenia nr 13 Opolskiego Kuratora Oświaty z 
dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół 
podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2022/2023 zarządzam, 
co następuje: 
 
§ 1. W celu przeprowadzenia zawodów II stopnia (eliminacje gminne) w konkursach 
przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w gminie Dąbrowa powołuję Gminne 
Komisje Konkursowe i ustalam ich skład osobowy, jak następuje: 
 
1) Gminną Komisję Konkursową do przeprowadzenia gminnego etapu konkursu języka 
angielskiego: 

a) Agnieszka Tracz-Chojnacka - przewodnicząca komisji, 
b) Marta Wodyńska - zastępca przewodniczącej komisji,  
c) Iwona Duda  - członek komisji, 
d) Grzegorz Jeziorański   - członek komisji. 

Eliminacje gminne  konkursu języka angielskiego odbędą się w dniu 11 stycznia 2023 r. 
o godz. 9:00 w siedzibie Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie. 
 
2) Gminną Komisję Konkursową do przeprowadzenia gminnego etapu konkursu 
matematycznego: 

a) Izabela Kokot   - przewodnicząca komisji, 
b) Krystyna Borecka - zastępca przewodniczącej komisji, 
c) Iwona Świerczyńska - członek komisji, 
d) Grzegorz Jeziorański - członek komisji. 

Eliminacje gminne  konkursu matematycznego odbędą się w dniu 12 stycznia 2023 r. 
o godz. 9:00 w siedzibie Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrowie. 
 
3) Gminną Komisję Konkursową do przeprowadzenia gminnego etapu konkursu  języka 
niemieckiego: 

a) Karolina Bernacka - przewodnicząca komisji, 
b) Anna Krzyżanowska - zastępca przewodniczącej komisji, 
c) Maria Sikora                             - członek komisji, 
d) Grzegorz Jeziorański - członek komisji. 

Eliminacje gminne  konkursu języka niemieckiego odbędą się w dniu 13 stycznia 2023 r. 
o godz.9:00 w siedzibie Publicznej Szkoły Podstawowej w Naroku. 
 
4) Gminną Komisję Konkursową do przeprowadzenia gminnego etapu konkursu  
historycznego: 

a) Małgorzata Groszek-Baliga             - przewodnicząca komisji, 
b) Marta Łupak - zastępca przewodniczącej komisji, 
c) Tomasz Sąsiadek - członek komisji, 
d) Grzegorz Jeziorański - członek komisji. 

Eliminacje gminne  konkursu historycznego odbędą się w dniu 16 stycznia 2023 r. o godz. 9:00 
w siedzibie Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie. 
 



5) Gminną Komisję Konkursową do przeprowadzenia gminnego etapu konkursu 
polonistycznego: 

a) Anna Olender - przewodnicząca komisji, 
b) Barbara Tempka - zastępca przewodniczącej komisji, 
c) Iwona Adam - członek komisji, 
d) Grzegorz Jeziorański - członek komisji. 

Eliminacje gminne konkursu polonistycznego odbędą się w dniu 20 stycznia 2023 r. 
o godz. 9:00 w siedzibie Publicznej Szkoły Podstawowej w Chróścinie. 
 
§ 2 

1. Gminne   Komisje  Konkursowe  obowiązane są znać i stosować  zasady i procedury 
określone  w  Zarządzeniu Opolskiego Kuratora Oświaty.  

2. Etap gminny konkursu odbywa się w terminie zgodnym z terminarzem zamieszczonym na 
stronach internetowych Kuratorium Oświaty w Opolu:  
https://www.kuratorium.opole.pl/category/konkursy/konkursy-przedmiotowe/ 
Na ww. stronach internetowych są także dostępne regulaminy poszczególnych konkursów 
przedmiotowych, które uszczegóławiają procedury przebiegu danego konkursu oraz wzory 
obowiązujących dokumentów konkursowych. 

3. Przewodniczący Gminnych Komisji odpowiedzialni są za przygotowanie  
protokołu z zawodów gminnych (zgodnie ze wzorem  nr 7) w wersji papierowej – 
podpisanego przez komisję konkursową. Protokoły należy dostarczyć w ciągu 2 dni 
roboczych od daty przeprowadzenia eliminacji gminnych do Pana Grzegorza 
Jeziorańskiego - Gminnego Koordynatora. Do protokołu, w których uczestnicy uzyskali 
nie mniej niż 80 % punktów możliwych do zdobycia należy dołączyć rozkodowane prace 
tych uczniów (wraz z kartą uczestnika konkursu - wzór nr 6 oraz oświadczeniem 
nauczyciela przygotowującego ucznia do udziału w konkursie - wzór nr 6a).  

4. Protokoły niekompletne i nadesłane nieterminowo nie będą rozpatrywane. 
5. Powyższą dokumentację Koordynator Gminny (członek komisji) przekazuje 

Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w ciągu 5 dni roboczych od daty przeprowadzenia 
eliminacji gminnych.  

6. Pracami Komisji kierują jej przewodniczący.  
7. Zastępca przewodniczącego kieruje pracami komisji w wypadku nieobecności 

przewodniczącego. 
8. Komisja pracuje w co najmniej trzyosobowym składzie. 

 
§ 3. Zobowiązuję dyrektorów szkół, w których będą przeprowadzane konkursy, do: 

a) zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków dla uczestników konkursów 
i komicji konkursowych zgodnie z obowiązującymi w danym czasie wytycznymi, 

b) zapewnienia możliwości uczestnictwa uczniów w konkursach w sposób zdalny 
z zachowaniem zasady kontrolowanej samodzielności, w przypadku odbywania przez 
nich kwarantanny. 

 
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Gminnego Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie. 

 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
Wójt Gminy 

/-/ Katarzyna Gołębiowska – Jarek 
  


