
Zarządzenie nr 8/2018  

Lubelskiego Kuratora Oświaty  

z dnia 15 lutego 2018 roku 

 

w sprawie organizacji trzeciego etapu konkursów przedmiotowych i tematycznych  

dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa lubelskiego  

w roku szkolnym 2017/2018. 

 

Działając na podstawie 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 późn. zm.) oraz Regulaminu konkursów przedmiotowych 

i tematycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa lubelskiego 

organizowanych w roku szkolnym 2017/2018 (załącznik do zarządzenia nr 56 Lubelskiego 

Kuratora Oświaty z dnia 18 września 2017 roku), zarządzam, co następuje:  

 

§ 1 

 

1. Trzeci etap konkursów (wojewódzki) organizuje Wojewódzka Komisja Konkursowa 

zgodnie z opracowanym terminarzem. 

2. Zasady organizacyjne etapu wojewódzkiego wszystkich konkursów przedmiotowych 

i  tematycznych określa § 4 Regulaminu konkursów przedmiotowych i tematycznych dla 

uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa lubelskiego organizowanych w roku 

szkolnym 2017/2018 
3. W organizacji eliminacji etapu wojewódzkiego uczestniczą również dyrektorzy szkół, 

z którymi Wojewódzka Komisja Konkursowa nawiąże współpracę. Udostępniają sale 

i powołują komisje do przeprowadzenia eliminacji konkursowych. 

4. Komisje konkursowe przeprowadzające eliminacje wojewódzkie konkursów powołuje 

dyrektor szkoły, w której odbywa się konkurs. Przewodniczący i pozostali członkowie komisji 

są nauczycielami niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie.  

5. Dyrektorzy szkół mają obowiązek poinformować nauczycieli powołanych do pracy 

w komisjach konkursowych oraz uczniów biorących udział w konkursach o miejscu i czasie 

przeprowadzenia eliminacji wojewódzkich. 

6. Dyrektorzy szkół, w których zostaną przeprowadzone eliminacje wojewódzkie, zapewniają 

uczestnikom konkursu odpowiednie warunki. 

7. Wykaz nauczycieli biorących udział w pracach komisji konkursowych oraz informacje 

o miejscu eliminacji stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

8. Zakres zadań członków komisji konkursowych określa załącznik nr 2. 

 

§ 2 

Zarządzenie jest równoznaczne z powołaniem nauczycieli do pracy w komisjach 

konkursowych. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                                                                                  Kurator Oświaty 
                                                                                         w Lublinie 

  

                                                                                 mgr Teresa Misiuk 


