
Zarządzenie Nr 15/2017 

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Szymona Szymonowica w Zamościu 

z dnia 4 października 2017r.  

w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2017/2018 

nadzorowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty 

      Na podstawie Zarządzenia nr 56/2017 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 września 2017 r. w sprawie organizacji konkursów 

przedmiotowych  i tematycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa lubelskiego organizowanych w roku szkolnym 

2017/2018 dyrektor szkoły zarządza co następuje: 

I. Powoduję komisję w następującym składzie odpowiedzialne za przygotowanie arkusza konkursowego, kryteriów 
oceniania i ocenę zadań uczniów naszej szkoły na etapie szkolnym: 

1. Konkurs ortograficzny – skład komisji: Monika Słomianowska – przewodniczący, Aleksandra Matysiak – członek 

2. Konkurs polonistyczny – skład komisji: Joanna Stefanowska – przewodniczący, Edyta Gomułka– członek  

3. Konkurs historyczny - skład komisji : Dorota Kowalczyk – przewodniczący, Alina Lenart – członek 

4. Konkurs matematyczny - skład komisji : Małgorzata Spierzak– przewodniczący, Mariola Gac – członek 

5. Konkurs języka angielskiego - skład komisji : Monika Sawicka – przewodniczący, Jerzy Smól – członek 

HARMONOGRAM ETAPU SZKOLNEGO KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH 

organizowanych w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Szymona Szymonowica w Zamościu zgodnie                                                                   

z Zarządzeniem Nr 56/2017 z dn.  18 września 2017 r. Kuratora Oświaty w Lublinie 

NAZWA 

KONKURS 

 

Data konkursu 

Termin ogłoszenia 

wyników 

Udostępnianie prac do wglądu 

 przyjmowanie i rozpatrywanie   

odwołań rodziców  

polonistyczny 24 października 2017r. (wtorek)            

godz. 9.00 

26.10.2017 

(czwartek) 

27 października 2017 r. w godz.8.00 – 13.00  

historyczny 25 października 2017r. (środa)              

godz. 9.00 

27.10.2017 

(piątek) 

30  października 2017 r. w godz.8.00 – 13.00 

ortograficzny 20 października 2017r. (piątek)                 

godz. 9.00 

23.10.2017 

(poniedziałek) 

24  października 2017r. w godz.8.00 – 13.00 

matematyczny 23 października 2017r. (poniedziałek) 

godz. 9.00 

25.10.2017 

(środa) 

26  października 2017 r. w godz.8.00 – 13.00 

z języka angielskiego 19 października 2017r. (czwartek)            

godz. 9.00 

23.10.2017 

(poniedziałek) 

24 października 2017 r. w godz.8.00 – 13.00 



 

Czas trwania każdego konkursu : 60 minut. Wszystkie rozwiązania zadań konkursowych uczniowie zapisują długopisem lub piórem w kolorze 

czarnym lub niebieskim. Na konkurs obowiązuje zakaz wnoszenia na salę,  w której odbywają się eliminacje urządzeń elektronicznych oraz 

zakaz używania słowników, kalkulatora i innych pomocy naukowych.  

Za rozwiązanie każdego arkusza przysługuje 30 pkt. Do następnego etapu zakwalifikują się uczniowie, którzy otrzymają w wyniku konkursu                   

na etapie szkolnym co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania tj. 24 pkt. 

Informacje o wynikach I etapu konkursów będą wywieszone na tablicy ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego (III piętro) zgodnie z terminami 

ujętymi w harmonogramie.  

Warunki wglądu do prac konkursowych: według terminów ustalonych Zarządzeniem Nr 15/2017  w harmonogramie etapu szkolnego 

konkursów; w gabinecie dyrektora i w jego obecności, w czasie 20 minut; prace ogląda rodzic sam lub z dzieckiem; ma też prawo wglądu do 

kryteriów oceniania. Prac nie można fotografować lub utrwalać w jakikolwiek inny sposób.  

Prace uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu II – oraz wszelka dokumentacja będą przekazywane do Wojewódzkiej Komisji Konkursowej 

w Lublinie w terminie do 31 października 2017r., a prace pozostałych uczniów zostają w dokumentacji szkolnej do 10 listopada 2017r.  

Dyrektor szkoły rozpatruje pisemne odwołania rodziców i powiadamia ich o ostatecznej decyzji w terminach ustalonych Zarządzeniem Nr 

15/2017  tj. w harmonogramie etapu szkolnego konkursów.  

II. Powołuję komisje w następujących składach* odpowiedzialne za przeprowadzenie etapu szkolnego ww. konkursów: 

1. Konkurs polonistyczny – 24. 10. 2017 r.- wtorek – godz. 9.00, skład komisji: Artur Waśko – przewodniczący,                    

Dorota Zwolan – członek 

2. Konkurs historyczny –   25. 10. 2017 r.- środa – godz. 9.00, skład komisji: Artur Waśko – przewodniczący,                  

Magdalena Mazur – członek 

3. Konkurs ortograficzny – 20. 10. 2017 r.- piątek – godz. 9.00, skład komisji:  Artur Waśko – przewodniczący,                 

Małgorzata Spierzak – członek 

4. Konkurs matematyczny – 23. 10. 2017 r.- poniedziałek – godz. 9.00, skład komisji: Artur Waśko– przewodniczący,              

Edyta Gomułka – członek 

5. Konkurs języka angielskiego – 19. 10. 2017 r.- czwartek – godz. 9.00, skład komisji: Artur Waśko – przewodniczący,              

Aleksandra Matysiak – członek. 

* Uwaga : w przypadku nieobecności nauczyciela, skład komisji może ulec zmianie, z zastrzeżeniem, że członkiem komisji nie będzie nauczyciel 

specjalista z danego zakresu.  

 

 



II ETAP KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH 

III. Powołuję komisje w następujących składach odpowiedzialne za przeprowadzenie II etapu ww. konkursów: 

1. Konkurs polonistyczny – 5.01.2018 r.- piątek – godz. 9.00, skład komisji: Artur Waśko – przewodniczący,                     

Małgorzata Spierzak , Katarzyna Adamczuk – członkowie, 

2. Konkurs historyczny –   9. 01. 2018 r.- wtorek – godz. 9.00, skład komisji: Artur Waśko – przewodniczący, Beata 

Latymowicz  - członek, 

3. Konkurs ortograficzny – 3. 01. 2018 r.- środa – godz. 9.00, skład komisji: Artur Waśko – przewodniczący, Magdalena 

Mazur – członek, 

4. Konkurs matematyczny– 4. 01. 2018 r.- czwartek - godz. 9.00, skład komisji: Artur Waśko– przewodniczący,                      

- Dorota Zwolan - członek, 

5. Konkurs języka angielskiego – 8. 01. 2018 r.- poniedziałek – godz. 9.00, skład komisji: Artur Waśko – przewodniczący,             

Mariola Gac – członek. 

Uczeń rozpoczyna pracę z arkuszem punktualnie o godz. 9.00.  Praca z arkuszem trwa 90 minut. Odpowiednio wcześniej należy przeprowadzić 

czynności organizacyjne. 

HARMONOGRAM II ETAPU KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Lublinie 

KONKURS Data konkursu Termin ogłoszenia 

wyników 

Udostępnianie prac do wglądu 

w godz.13.00 – 18.00 

ortograficzny  3 stycznia 2018 r. (środa)   

 

25 stycznia 2018r. 

 

 

26 stycznia 2018 r. (piątek) 

29 stycznia 2018 r.(poniedziałek) 

 

z języka angielskiego          8 stycznia  2018 r. (poniedziałek)  

matematyczny 4 stycznia 2018 r. (czwartek) 

polonistyczny  5 stycznia  2018 r. (piątek) 

historyczny 9 stycznia   2018 r.  (wtorek) 

 

Do następnego etapu zakwalifikują się uczniowie, którzy otrzymają w wyniku konkursu w II etapie co najmniej 90% punktów możliwych                          

do uzyskania. 

UWAGA: szczegółowy regulamin konkursów przedmiotowych i tematycznych dla uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego 
organizowanych w roku szkolnym 2017/2018 oraz zakres wymagań na II i III etap konkursów znajduje się  na stronie internetowej szkoły: 
www.sp6zamosc.pl 

 

 


