
 Zarządzenie nr 535/2014

Burmistrza Wołczyna
z dnia 30 stycznia 2014 roku 

w sprawie powołania komisji konkursowej. 

Na podstawie  Zarządzenia  Nr  28  Opolskiego  Kuratora  Oświaty z  dnia  1  października  2013  r. 
zmieniające zarządzenie Nr 24 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie 
organizacji  konkursów  przedmiotowych  dla   uczniów  szkół  podstawowych  i  gimnazjum 
województwa opolskiego w roku szkolnym 20 13/2014, oraz art. 42 ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 r.  Karta  Nauczyciela  (Dziennik Ustaw z 2006 r.  nr 97 ,  poz.  674  z  późn.  zm.) 
zarządzam, co następuje:

§ 1. 

Powołuję  komisję  do  przeprowadzenia  eliminacji  gminnych  Wojewódzkiego  Konkursu 
Polonistycznego dla uczniów gimnazjów województwa opolskiego w roku szkolnym 2013/2014 
prowadzonych przez Gminę Wołczyn.

§ 2. 

W skład komisji wchodzą:
1. P. Dariusz Jaśkiewicz - wicedyrektor Gimnazjalno - Licealnego Zespołu Szkół w Wołczynie, 

przewodniczący komisji,
2. P. Anna Kasperczyk - nauczyciel języka polskiego Gimnazjalno - Licealnego Zespołu Szkół w 

Wołczynie, członek komisji,
3. P.  Anna Napieraj  -  nauczyciel  języka polskiego Gimnazjalno  -  Licealnego Zespołu Szkół  w 

Wołczynie, członek komisji,
4. P. Marcin Kaczmarczyk - przedstawiciel organu prowadzącego, członek komisji.

§ 3. 

Komisja  konkursowa  przeprowadza  eliminacje  etapu  gminnego  w  Gimnazjalno  -  Licealnym 
Zespole Szkół w Wołczynie w dniu 07 lutego 2014 roku (piatek, godz. 9:00), na zasadach i w trybie 
określonym w regulaminie  Wojewódzkiego  Konkursu  Polonistycznego  dla  uczniów gimnazjów 
oraz  “Zasadach  organizacji  konkursów  przedmiotowych  dla  uczniów  szkół  podstawowych  i 
gimnazjów województwa opolskiego w roku szkolnym 2013/2014”,  stanowiących załącznik  do 
Zarządzenia  Nr  24  Opolskiego  Kuratora  Oświaty  z  dnia  26  sierpnia  2013  roku  w  sprawie 
organizacji  konkursów  przedmiotowych  dla  uczniów  szkół  podstawowych  i  gimnazjów 
województwa opolskiego w roku szkolnym 2013/2014.

§ 4. 

Koordynatorem prac komisji na etapie gminnym jest Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu 
i Rekreacji – P. Tadeusz Olejnik.

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                                                          Burmistrz
                                                                                              mgr Jan Leszek Wiącek


