
ZARZĄDZENIE NR 23/2019 
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach 

z dnia 26 września 2019 r. 
w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 im. 
Małego Powstańca w Ząbkach w roku szkolnym 2019/2020 

Na podstawie art. 51 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 
i 949) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie 
organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z 
2009 r. Nr 126, poz. 1041, z 2014 r. poz. 1290 oraz z 2017 r. poz. 1580) 

zarządza się, co następuje: 
§ 1  

1. W roku szkolnym 2019/2020 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach 
zostaną przeprowadzone następujące konkursy przedmiotowe dla uczniów szkoły podstawowej: 

a) konkurs polonistyczny, 
b) konkurs matematyczny, 
c) konkurs fizyczny, 
d) konkurs wiedzy o społeczeństwie, 
e) konkurs chemiczny, 
f) konkurs języka niemieckiego, 
g) konkurs historyczny, 
h) konkurs geograficzny, 
i) konkurs biologiczny, 
j) konkurs języka angielskiego, 
k) konkurs języka rosyjskiego. 

 
2. Konkursy organizowane są w formie trzystopniowych zawodów: 

a) I etap – eliminacje szkolne – czas trwania 90 minut, 
b) II etap – eliminacje rejonowe – czas trwania – 90 minut, 
c) III etap – eliminacje wojewódzkie – czas trwania – 90 minut. 

 
§2 

Zgodnie z terminarzem konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 
2019/2020 konkursy odbędą się w następujących terminach: 

1. polonistyczny – 17 października 2019 r. (czwartek) godzina 9:00, 
2. matematyczny – 28 października 2019 r. (poniedziałek), godzina 09:00, 
3. fizyczny – 4 listopada 2019 r. (poniedziałek), godzina 09:00, 
4. wiedzy o społeczeństwie – 29 października 2019 r. (wtorek), godzina 9:00, 
5. chemiczny – 18 października 2019 r. (piątek), godzina 9:00, 
6. języka niemieckiego – 16 października 2019 r. (środa) godzina 9:00, 
7. historyczny – 24 października 2019 r. (czwartek) godzina 9:00, 
8. geograficzny – 31 października 2019 r. (czwartek) godzina 9:00, 
9. biologiczny – 25 października 2019 r. (piątek) godzina 9:00, 
10. języka angielskiego – 23 października 2019 r. (środa) godzina 9:00, 
11. języka rosyjskiego – 30 października 2019 r. (środa) godzina 9:00. 

 



 
§ 3 

W celu przeprowadzenia szkolnego etapu konkursu polonistycznego powołuje się Szkolną Komisję 
Konkursu Polonistycznego w składzie: 

1. Anna Majchrzak – przewodniczący komisji, 
2. Katarzyna Kieres – członek komisji, 
3. Grażyna Krasuska – członek komisji. 

§ 4 
W celu przeprowadzenia szkolnego etapu konkursu matematycznego powołuje się Szkolną Komisję 
Konkursu 
Matematycznego w składzie: 

1. Monika Kubacka-Żurek – przewodniczący komisji, 
2. Edyta Stepuch – członek komisji, 
3. Aneta Misiewicz – członek komisji. 

§ 5 
W celu przeprowadzenia szkolnego etapu konkursu fizycznego powołuje się Szkolną Komisję Konkursu 
Fizycznego w składzie: 

1. Mariola Urbaczewska – przewodniczący komisji, 
2. Joanna Guza– członek komisji. 

§ 6 
W celu przeprowadzenia szkolnego etapu konkursu wiedzy o społeczeństwie powołuje się Szkolną 
Komisję Konkursu wiedzy o społeczeństwie w składzie: 

1. Wojciech Moszczyński – przewodniczący komisji, 
2. Jacek Kostrzewski – członek komisji. 

   § 7 

W celu przeprowadzenia szkolnego etapu konkursu chemicznego powołuje się Szkolną Komisję 
Konkursu Chemicznego w składzie: 

1. Joanna Guza – przewodniczący komisji, 
2. Mariola Urbaczewska – członek komisji. 

   § 8 
W celu przeprowadzenia szkolnego etapu konkursu języka niemieckiego powołuje się Szkolną Komisję 
Konkursu języka niemieckiego w składzie: 

1. Mirosława Klimasara – przewodniczący komisji, 
2. Julia Kulej – członek komisji. 

§ 9 
W celu przeprowadzenia szkolnego etapu konkursu historycznego powołuje się Szkolną Komisję 
Konkursu Historycznego w składzie: 

1. Jacek Kostrzewski – przewodniczący komisji, 
2. Wojciech Moszczyński – członek komisji. 

§ 10 
W celu przeprowadzenia szkolnego etapu konkursu geograficznego powołuje się Szkolną Komisję 
Konkursu geograficznego w składzie: 

1. Karolina Opłotna - przewodniczący komisji, 



2. Patrycja Sicińska - członek komisji. 

§ 11 
W celu przeprowadzenia szkolnego etapu konkursu biologicznego powołuje się Szkolną Komisję 
Konkursu biologicznego w składzie: 

1. Patrycja Sicińska - przewodniczący komisji, 
2. Karolina Opłotna - członek komisji. 

§ 12 
W celu przeprowadzenia szkolnego etapu konkursu języka angielskiego powołuje się Szkolną Komisję 
Konkursu języka angielskiego w składzie: 

1. Edyta Żegnałek – przewodniczący komisji, 
2. Agnieszka Kędziora – członek komisji. 

       § 13 
W celu przeprowadzenia szkolnego etapu konkursu języka rosyjskiego powołuje się Szkolną Komisję 
Konkursu języka rosyjskiego w składzie: 

1. Zyta Kurowska – przewodniczący komisji, 
2. Katarzyna Kieres – członek komisji. 

 
§ 14 

Przewodniczących i członków Szkolnych Komisji Konkursowych, o których mowa w § 3 i  4 
obowiązuje ochrona tajemnicy treści zadań konkursowych oraz klucza odpowiedzi i modelu oceniania. 
 

§ 15 
Przewodniczących i członków Szkolnych Komisji Konkursowych zobowiązuje się do zapoznania                                 
z Regulaminem konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa 
mazowieckiego w roku szkolnym 2019/2020 i poinformowania uczniów o organizacji, terminach                       
i warunkach udziału w konkursach. 

§ 16 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

  

 

 

   

 

  Data: 26.09.2019 r. 

 


