Załącznik nr 1: Harmonogram konkursów

Konkurs z:

ETAP
SZKOLNY

ETAP
REJONOWY

ETAP
WOJEWÓDZKI

Języka polskiego

17 listopada 2021

13 stycznia 2022

12 marca 2022

Matematyki

18 listopada 2021

14 stycznia 2022

19 marca 2022

Biologii

1 grudnia 2021

2 lutego 2022

23 kwietnia 2022

Historii

29 listopada 2021

27 stycznia 2022

2 kwietnia 2022

Chemii

2 grudnia 2021

3 lutego 2022

30 kwietnia 2022

Fizyki

3 grudnia 2021

4 lutego 2022

7 maja 2022

Geografii

30 listopada 2021

28 stycznia 2022

9 kwietnia 2022

19 listopada 2021

15 stycznia 2021

Języka angielskiego

22 listopada 2021

18 stycznia 2022

Decyzja WKK z 6.10.2021 r.

Decyzja WKK z 6.10.2021 r.

Języka francuskiego

24 listopada 2021

20 stycznia 2022

1 kwietnia 2022

Języka niemieckiego

23 listopada 2021

19 stycznia 2022

25 marca 2022

Języka hiszpańskiego

25 listopada 2021

21 stycznia 2022

8 kwietnia 2022

Języka ukraińskiego

26 listopada 2021

26 stycznia 2022

18 marca 2022
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26 marca 2022

Załącznik nr 2: Wykaz przyborów, z których mogą korzystać uczestnicy poszczególnych
etapów organizowanych konkursów przedmiotowych.

1. Każdy uczeń przystępujący do konkursu powinien mieć długopis (lub pióro) z czarnym lub
niebieskim tuszem (atramentem) przeznaczonym do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi)
oraz przybory według konkursów:
Konkurs z:
Matematyki

Geografii

Fizyki

Dozwolone przybory
ołówek – przeznaczony do wykonywania rysunków
gumka do mazania
przybory geometryczne: ekierka, linijka, cyrkiel
długopis (piszący na czarno lub niebiesko)
przybory do kreślenia: linijkę, kątomierz
kredki: czerwona, zielona, niebieska
kalkulator
kalkulator prosty (posiada cztery podstawowe działania
matematyczne oraz pierwiastkowanie)
- przybory geometryczne (linijka, kątomierz, ekierka, cyrkiel)
-

Decyzja WKK z 6.10.2021 r.

Chemii

-

kalkulator prosty (posiada cztery podstawowe działania
matematyczne oraz pierwiastkowanie)

2. Na konkursie z matematyki niedozwolone jest korzystanie z kalkulatora.
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Załącznik nr 3:
Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów ucznia biorącego udział w konkursie
OŚWIADCZENIE
(imię i nazwisko dziecka)
(nazwa i siedziba szkoły)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna w konkursie przedmiotowym
z .............................................................. dla uczniów szkół podstawowych w województwie
podkarpackim w roku szkolnym 2021/2022 organizowanym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
Znam i akceptuję zapisy jego Regulaminu.
data i podpis rodzica/opiekuna prawnego
W związku z powyższym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.:
oświadczam, że ............................................... * na publikowanie na stronach internetowych Współorganizatorów danych
osobowych (imię i nazwisko, klasa, szkoła) oraz wyników i otrzymanych tytułów przez moją córkę/mojego syna,
data i podpis rodzica/opiekuna prawnego
oświadczam, że ............................................... * na umieszczenie danych osobowych (imię i nazwisko, klasa szkoła,
otrzymany tytuł) mojego dziecka w piśmie Podkarpackiego Kuratora Oświaty „MERITUM”,
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
oświadczam, że ............................................... * na przetwarzanie przez Współadministratorów wizerunku mojego dziecka
zarejestrowanego w trakcie wykonywania czynności związanych z Konkursem (poszczególne etapy, uroczyste
podsumowanie, wręczenie nagród).
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
Jestem świadoma/my przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że wycofanie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Zgodę mogę odwołać poprzez wysłanie e-maila na adres jednego ze Współadministratorów, właściwego inspektora
ochrony danych osobowych, a w tytule wiadomości wpiszę "Konkurs przedmiotowy z ……………….." lub listownie na
adres Współadministratora.
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
Ponadto potwierdzam, że zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania przez Współadministratorów danych
osobowych mojego dziecka (oraz moich) w związku z jego udziałem w konkursie – zgodnie z art. 13 RODO (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.).
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

* wpisać właściwe: wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody
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Załącznik nr 4: Oświadczenie nauczyciela i klauzula informacyjna
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że znam i akceptuję zapisy Regulaminu organizacji konkursów przedmiotowych
dla uczniów szkół podstawowych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2021/2022
organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
W związku z powyższym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.):
oświadczam, że ........................................... * na publikowanie na stronach internetowych
współorganizatorów danych osobowych (imię i nazwisko, szkoła, nauczany przedmiot)

data i czytelny podpis nauczyciela

oświadczam, że ........................................... * na umieszczenie danych osobowych (imię i nazwisko,
szkoła, nauczany przedmiot) w piśmie Podkarpackiego Kuratora Oświaty „MERITUM”,

data i czytelny podpis nauczyciela

oświadczam, że ........................................... * na przetwarzanie przez Współadministratorów
mojego wizerunku zarejestrowanego w trakcie wykonywania czynności związanych z Konkursami
(poszczególne etapy, uroczyste podsumowanie, wręczenie dyplomów),

data i czytelny podpis nauczyciela

Jestem świadoma/my przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że wycofanie
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem.
Zgodę mogę odwołać poprzez wysłanie emaila na adres jednego ze Współadministratorów,
właściwego inspektora ochrony danych osobowych, a w tytule wiadomości wpiszę "Konkursy
przedmiotowe" lub listownie na adres jednego ze Współadministratorów.
data i czytelny podpis nauczyciela

Ponadto potwierdzam, że zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania przez
Współadministratorów moich danych osobowych w związku z konkursami na podstawie art. 13
RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.)
data i czytelny podpis nauczyciela

* wpisać właściwe: wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody
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KLAUZULA INFORMACYJNA dla nauczyciela

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na
podstawie art. 13 RODO przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.
Dane osobowe są przetwarzane z poszanowaniem Państwa praw i wolności, w granicach obowiązków wynikających
z przepisów prawa.
1. Współadministratorzy Pani/Pana danych osobowych:
1) Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Dane teleadresowe: ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów,
email: kuratorium@ko.rzeszow.pl, tel. 17 867 11 42.
2) Szkoła właściwa dla nauczyciela. Dane teleadresowe znajdują się w rejestrze szkół i placówek oświatowych
https://rspo.gov.pl/
2. Inspektorzy ochrony danych:
1) do kontaktu z inspektorem ochrony danych w KO w Rzeszowie służy następujący adres email:
ido@ko.rzeszow.pl lub numer tel. 17 867 11 12;
2) do kontaktu z inspektorem ochrony danych w szkole służą dane kontaktowe dostępne na stronie internetowej
szkoły.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zorganizowania i przeprowadzenia konkursów przedmiotowych
dla uczniów szkół podstawowych województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2021/2022, podstawa prawna: art.
6 ust. 1 lit. a i e RODO w związku ze zgodą oraz art. 51 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz.U.2021.1082 t.j.);
4. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania zgodnie z właściwością, na podstawie
przepisów obowiązującego prawa, oraz określonym w Regulaminie konkursów oraz podmiotom współpracującym na
podstawie umów z Współadministratorem w zakresie utrzymania i serwisu systemów teleinformatycznych
wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji., chyba, że co
innego wynika z przepisów szczególnych.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń
wynikających z przepisów prawa):
• dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);
• sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);
• usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);
• ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);
• przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO);
• prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO);
• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
• Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny jednego
ze Współadministratorów. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania
danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Współadministratora danych osobowych narusza przepisy RODO,
przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
9. Podanie Pani/Pana danych osobowych zwykłych jest niezbędne, bez ich nie podania nie będzie możliwy udział
w Konkursie. Podanie danych na podstawie zgody dotyczących m. in.: wizerunku, publikacja danych osobowych
w piśmie Podkarpackiego Kuratora Oświaty stronach internetowych jest dobrowolne,.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani procesie
profilowania.
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Załącznik Nr 5

Przewodniczący
Wojewódzkiej Komisji Konkursowej

WNIOSEK
o dostosowanie warunków i miejsca pracy do potrzeb edukacyjnych ucznia
.. Imię i nazwisko ucznia: .................................................................................................................
.. Szkoła: ...........................................................................................................................................
.. Konkurs z: ......................................................................................................................................
Oświadczam że uczeń*:
Posiada orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
Nr………….................... z uwagi na………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….……..
Choruje przewlekle………………………………………………………………………………...
Inne: ……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

data, pieczątka i podpis dyrektora szkoły

Załączniki:
1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 6),

* Wypełnić właściwe
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Załącznik Nr 6
……………………, dnia ………………

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
dla uczestnika konkursu wnioskującego o dostosowanie warunków i miejsca pracy
do potrzeb edukacyjnych ucznia
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), oświadczam że:
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Współadministratorów moich i dziecka danych osobowych
w postaci:
a) imienia i nazwiska,
b) nazwy szkoły,
c) informacji o stanie zdrowia ucznia,

w formie papierowej w celu dostosowania warunków i miejsca pracy do potrzeb edukacyjnych ucznia
podczas zorganizowania i przeprowadzenia konkursów przedmiotowych dla uczniów z terenu
województwa podkarpackiego zgodnie z Regulaminem organizacji konkursów przedmiotowych dla
uczniów szkół podstawowych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2021/2022.
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Jestem świadoma/my przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że wycofanie
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem. Zgodę mogę odwołać poprzez wysłanie e-maila na adres jednego ze
Współadministratorów,
lub
właściwego
inspektora
ochrony
danych
osobowych,
a w tytule wiadomości wpiszę "Konkurs przedmiotowy z ………………….." lub listownie na adres
Współadministratorów”
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej w tym z informacją o celu
i podstawie przetwarzania oraz prawach, które mi przysługują.

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
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Załącznik Nr 7
KLAUZULA INFORMACYJNA
dla rodzica/opiekuna prawnego ucznia któremu należy dostosować
warunki i miejsce pracy do potrzeb edukacyjnych - konkursy przedmiotowe
W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy,
iż na podstawie art. 13 RODO przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem
Pani/Pana (i dziecka – jeśli dotyczy) danych osobowych Dane osobowe są przetwarzane z poszanowaniem Państwa
praw i wolności, w granicach obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Współadministratorzy Pani/Pana i dziecka danych osobowych:
1) Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Dane teleadresowe: ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, email:
kuratorium@ko.rzeszow.pl, tel. 17 867 11 42.
2) Szkoła właściwa w której uczeń przystępuje do konkursu. Dane teleadresowe znajdują się w rejestrze szkół
i placówek oświatowych https://rspo.gov.pl/
2. Inspektorzy ochrony danych:
1) do kontaktu z inspektorem ochrony danych w KO w Rzeszowie służy następujący adres email:
ido@ko.rzeszow.pl lub numer tel. 17 867 11 12;
2) do kontaktu z inspektorem ochrony danych w szkole służą dane kontaktowe dostępne na stronie internetowej
szkoły.
3. KO w Rzeszowie może przetwarzać Pani/Pana i dziecka dane osobowe w następujących celach:
dostosowanie warunków i miejsca pracy do potrzeb edukacyjnych ucznia podczas zorganizowania
i przeprowadzenia konkursów przedmiotowych dla uczniów z terenu województwa podkarpackiego, zgodnie
z regulaminem organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w województwie
podkarpackim w danym roku szkolnym; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO
w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania
konkursów, turniejów i olimpiad z dnia 29 stycznia 2002 r. oraz zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
4. Pani/Pana i dziecka dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania zgodnie
z właściwością, na podstawie przepisów obowiązującego prawa (komisje konkursowe poszczególnych etapów,
w przypadku zdarzeń losowych właściwi kuratorzy oświaty)
5. Pani/Pana i dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana i dziecka dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do
realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
(Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych), chyba, że
co innego wynika z przepisów szczególnych.
7. W związku z przetwarzaniem przez współadministratorów, Pani/Pana i dziecka danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):
 dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);
 sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);
 usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);
 ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);
 przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO);
 prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO);
 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny
Administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż
wynikające z przepisów prawa. Aby skorzystać z powyższych praw może Pani/Pan skontaktować się bezpośrednio
z współadministratorem lub właściwymi inspektorami ochrony danych.
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez współadministratorów Pani/Pana i dziecka danych osobowych narusza
przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
9. Podanie przez Pana/Panią i dziecka danych osobowych dotyczących zdrowia ucznia jest dobrowolne na podstawie
zgody, nie podanie danych o stanie zdrowia ucznia nie pozwoli dostosować warunków i miejsca pracy do potrzeb
edukacyjnych ucznia zgodnie z regulaminem organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół
podstawowych w województwie podkarpackim w danym roku szkolnym.
10. Pani/Pana i dziecka dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
procesie profilowania.
1.
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Załącznik nr 8: Powołanie Szkolnego/Rejonowego Zespołu Konkursowego,
Powołanie Szkolnego Zespołu Oceniającego

..................................................................................................

....................................................................................

(Pieczątka szkoły)

(Miejscowość, data)

Na podstawie Regulaminu organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych
w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2021/2022 powołuję
..............................................................................................................................................................*
do Konkursu z .................................................. w składzie:

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Imię i nazwisko (przewodniczący)

Nauczany przedmiot

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Imię i nazwisko

Nauczany przedmiot

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Imię i nazwisko

Nauczany przedmiot

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Imię i nazwisko

Nauczany przedmiot

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Imię i nazwisko

Nauczany przedmiot

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Imię i nazwisko

Nauczany przedmiot

pieczątka i podpis dyrektora szkoły

* wypełnić właściwe: Szkolny/Rejonowy Zespół Konkursowy lub Szkolny Zespół Oceniający
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Załącznik nr 9:
SZKOLNY ZESPÓŁ KONKURSOWY/
REJONOWY ZESPÓŁ KONKURSOWY/
WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ KONKURSOWY*

W ..................................................................

Miejscowość ............................... data
................

OŚWIADCZENIE
Potwierdzam, że zapoznałam(em) się z informacją dla przewodniczącego i członków
Szkolnego/Rejonowego/Wojewódzkiego Zespołu Konkursowego o sposobie przeprowadzania
I/II/III* etapu konkursu
................................................................... dla uczniów szkół podstawowych.
Oświadczam jednocześnie, że zostałam(em) zapoznana(y) z zasadami i odpowiedzialnością
nałożoną na mnie w związku z udziałem w organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół
podstawowych w roku szkolnym 2021/2022.
Zobowiązuję się przestrzegać Regulaminu organizacji konkursów, tajemnicy służbowej
i zasady bezstronności, z którymi zostałam(em) zapoznana(y) w dniu dzisiejszym.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z przedłożoną klauzulą informacyjną dotyczącą
przetwarzania danych osobowych, w tym z informacją o celu i podstawie przetwarzania danych oraz
prawach, które mi przysługują.

Lp.
1.

Nazwisko i imię

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

* niepotrzebne skreślić

Strona 10 z 14

Podpis

Załącznik nr 10: Protokół z przebiegu etapu szkolnego konkursu
Pieczęć szkoły

Protokół
z I etapu konkursu .........................................................................
(nazwa konkursu)

Szkolny Zespół Konkursowy:
1. ...............................................

............................................... - przewodniczący

(nazwisko i imię)

(nauczany przedmiot)

2. ...............................................

...............................................

3. ...............................................

...............................................

4. ...............................................

...............................................

przeprowadził w dniu ...................... I etap konkursu, w którym uczestniczyło .................... uczniów.
(liczba)

Lista uczestników:

Lp.

Kod
ucznia

Imię i nazwisko
ucznia

Data
urodzenia

Miejsce
urodzenia

Nazwisko
i imię
nauczyciela
-opiekuna

Podpisy członków zespołu przeprowadzającego eliminacje:
1. ...................................................
2. ...................................................
3. ...................................................
Etap szkolny konkursu przeprowadzono zgodnie z Regulaminem organizacji konkursów
oraz zaleceniami Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.

.....................................................

..............................................................

(miejscowość, data)

(pieczątka i podpis dyrektora)
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Załącznik nr 11
REJONOWY ZESPÓŁ KONKURSOWY /
WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ KONKURSOWY*

Miejscowość ............................... data
................
W ..................................................................
(pieczątka szkoły)

PROTOKÓŁ
Z PRZEBIEGU ETAPU (REJONOWEGO/WOJEWÓDZKIEGO)*
KONKURSU Z
..........................................................................................................................................................
(nazwa)

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
W dniu ........................................ w godz. od …..…… do …….…. Rejonowy/Wojewódzki* Zespół
Konkursowy w ......................................................................................................................................
(nazwa i miejscowość szkoły)

(powołany przez Dyrektora szkoły/Przewodniczącego WKK)* przeprowadził konkurs dla uczniów
szkół podstawowych.
W konkursie wzięło udział ..................... uczniów na zakwalifikowanych ..................... .
Uwagi: Eliminacje rejonowe/wojewódzkie przeprowadzono zgodnie z Regulaminem organizacji konkursów
oraz zaleceniami Wojewódzkiej Komisji Konkursowej (w sytuacji nieobecności ucznia lub dostosowania
warunków i miejsca pracy do potrzeb edukacyjnych ucznia proszę podać poniżej jego dane wraz z kodem).

Podpisy Rejonowego / Wojewódzkiego* Zespołu Konkursowego:
............................................... ....................................................... ......................................................
Obserwator:

.......................................................... ............................................................. .......................................
Imię i Nazwisko

Podpis

*niepotrzebne skreślić
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Stanowisko

Załącznik nr 12

PROTOKÓŁ
Z OCENY PRAC ETAPU (SZKOLNEGO/REJONOWEGO/WOJEWÓDZKIEGO)*
KONKURSU Z
....................................................................................................................................................
(nazwa konkursu)

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Liczba prac: ..............

Etap:………………………………………….

Oświadczam, że zostałam(em) zapoznana(y) z zasadami i odpowiedzialnością nałożoną na mnie w
związku z udziałem w organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku
szkolnym 2021/2022.
Zobowiązuję się przestrzegać Regulaminu organizacji konkursów, tajemnicy służbowej i zasady bezstronności,
z którymi zostałam(em) zapoznana(y) w dniu dzisiejszym.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z przedłożoną klauzulą informacyjną, w tym z informacją o celu
i podstawie przetwarzania oraz prawach, które mi przysługują.

Lp.

Kod
ucznia

Liczba
punktów

Lp.

Kod
ucznia

Liczba
punktów

Uwagi: Ocenę przeprowadzono zgodnie z kryteriami (kluczem odpowiedzi).
Podpisy Zespołu Oceniającego:
............................................... ....................................................... ......................................................
*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 13:
Protokół przekazania do Kuratorium Oświaty materiałów konkursowych

miejscowość, data
pieczęć szkoły

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA DO KURATORIUM OŚWIATY
MATERIAŁÓW KONKURSOWYCH
KONKURS Z ................................................................................
II ETAP (REJONOWY)
KOPERTA ZBIORCZA ZAWIERA:
Dokument

liczba

Koperta/y z pracami uczniów
ilość prac w kopercie/kopertach razem
zał. 8

powołanie Rejonowego Zespołu Konkursowego

zał. 11

protokół przebiegu konkursu w danej sali

zał. 9

oświadczenie członków Rejonowego Zespołu Konkursowego

zał. 3

oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

zał. 4

oświadczenie nauczyciela - opiekuna merytorycznego ucznia

pieczęć i podpis dyrektora szkoły
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