
Załącznik nr 2 

 

Zadania przewodniczącego  

komisji przeprowadzającej eliminacje etapu wojewódzkiego konkursu  

 

1. Skontaktowanie się 3 dni przed konkursem z sekretariatem LSCDN  (tel. 81 53 216 05 ). 

W dniu konkursu odebranie w godzinach od 8.00 do 9.00 z siedziby LSCDN przy ul. 

Dominikańskiej 5 arkuszy konkursowych oraz dostarczenie do sekretariatu LSCDN prac 

uczniowskich po przeprowadzeniu eliminacji. 

2. Zapewnienie dostępu do pieczątki szkoły/placówki. 

3. Zapewnienie dostępu do miejsca, w którym mogą przebywać w czasie trwania konkursu 

nauczyciele – opiekunowie uczestników konkursu. 

4. Wywieszenie w miejscu odbywania się konkursu listy uczestników przystępujących do 

konkursu w danej szkole/placówce.  

5. Zaproszenie uczniów do sal(i) punktualnie o godzinie 10.00.  

6. Otwarcie komisyjne koperty zawierającej zadania konkursowe i sprawdzenie jej 

nienaruszalności. 

7. Przestrzeganie poniżej podanych zasad.  

• W eliminacjach wojewódzkich uczestniczą tylko ci uczniowie, których nazwiska 

znajdują się na liście.  

• Uczniowie wchodzą do sal według podanej listy, okazują aktualną legitymację 

szkolną i zajmują kolejne miejsca. 

• W sali, w której odbywa się konkurs, obowiązuje zakaz używania komórek i innych 

przekaźników komunikacyjnych.  

• Członkowie komisji czuwają nad rzetelnością i samodzielnością rozwiązywania 

zadań przez uczestników konkursu (nie chodzą wśród piszących, nie dyskutują, nie 

jedzą, nie piją, nie udzielają uczniom żadnych wskazówek). 

• W razie potrzeby (np. wyjście do toalety) uczeń wychodzi z sali pod opieką członka 

komisji. 

• Po upływie 90 minut uczniowie wychodzą z sali, zostawiając na ławkach arkusze 

zadaniowe. 

8. Opieczętowanie pieczątką szkoły pierwszej strony arkuszy zadaniowych i protokołu 

konkursu.  

9. Zebranie prac do koperty, zaklejenie jej i opieczętowanie pieczątką szkoły, w której 

odbywa się konkurs. Należy sprawdzić, czy liczba prac jest równa liczbie uczestników. 



10. Sprawdzenie poprawności i czytelności protokołu konkursu wypełnionego przez 

sekretarza komisji.  

11. Przekazanie do sekretariatu LSCDN zaklejonej i opieczętowanej koperty z arkuszami 

zadaniowymi, protokołu, listy obecności. 

Uwaga! 

Należy poinformować uczniów i nauczycieli, że komunikaty o wynikach będą 

zamieszczane na stronie www.lscdn.pl zgodnie z harmonogramem i nie będą 

przekazywane żadną inną drogą. 

Arkusze zadaniowe zastosowane w eliminacjach wojewódzkich zostaną zamieszczone 

na stronie www.lscdn.pl  dla gimnazjum w marcu, dla szkoły podstawowej w kwietniu 

2018 r. 
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