
 

ZARZĄDZENIE NR 4/2018/2019 

dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Rybniku z dnia 

15.10.2018 r. 

 

W sprawie: powołania szkolnych komisji konkursowych do przeprowadzenia Konkursów 

Przedmiotowych na etapie szkolnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Rybniku 

z języka polskiego, matematyki, j. angielskiego, historii, biologii, chemii, fizyki, 

j. niemieckiego w roku szkolnym 2018/2019  

Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 29 stycznia 2002 w sprawie organizacji 

oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r., nr 13, 

poz.125 z późn. zm.), 

Zarządzam co następuje: 

§1 

Dnia 05.11.2018 r. od godz. 9.00 do 10.30 odbędzie się Konkurs Przedmiotowy z Języka 

Polskiego- etap szkolny.              

Powołuję szkolną  komisję konkursową w składzie:      

Aneta Wysocka - nauczyciel j. polskiego                          

Iwona Tymusz- wicedyrektor 

§2 

Dnia 06.11.2018 r. od godz. 9.00 do 11.00 odbędzie się Konkurs Przedmiotowy 

z Matematyki- etap szkolny.               

Powołuję szkolną  komisję konkursową w składzie:                    

Magdalena Mieszczak – nauczyciel matematyki                         

Iwona Tymusz- wicedyrektor                 

 

 

 



§3 

Dnia 07.11.2018 r. od godz. 9.00 do 10.30 odbędzie się Konkurs Przedmiotowy  z Języka 

Angielskiego - etap szkolny.               

Powołuję komisję w składzie:                            

Aleksandra Koczy– nauczyciel j. angielskiego                    

Iwona Tymusz- wicedyrektor                  

§4 

Dnia 08.11.2018 r. od godz. 9.00 do 10.30 odbędzie się Konkurs Przedmiotowy z Historii - 

etap szkolny.                  

Powołuję szkolną  komisję konkursową w składzie:                    

Marcjanna Gizdoń – nauczyciel historii                          

Beata Krawiec- nauczyciel katecheta                

§5 

Dnia 12.11.2018 r. od godz. 9.00- 10.30 odbędzie się Konkurs Przedmiotowy z Biologii - 

etap szkolny. 

Powołuję szkolną  komisję konkursową w składzie:                    

Zuzanna Stolarczyk– nauczyciel biologii                          

Monika Moskwa-pedagog                

§6 

Dnia 13.11.2018 r. od godz. 9.00- 10.30 odbędzie się Konkurs Przedmiotowy z Chemii- 

etap szkolny. 

Powołuję szkolną  komisję konkursową w składzie: 

Joanna Węgrzyk - nauczyciel chemii 

Iwona Tymusz - wicedyrektor 

 

 

 



§7 

Dnia 14.11.2018 r. od godz. 9.00- 10.30 odbędzie się Konkurs Przedmiotowy z Fizyki - 

etap szkolny. 

Powołuję szkolną  komisję konkursową w składzie:                 

Eugeniusz Gwóźdź - nauczyciel fizyki                          

Iwona Tymusz- wicedyrektor 

§8 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 


