WZORY DOKUMENTÓW

Wzór nr 1
......................................................

......................................................................
pieczęć szkoły

miejscowość, data

PROTOKÓŁ
przebiegu eliminacji pierwszego etapu konkursu ........................................................................
(nazwa konkursu)

odbytych dnia ………………………w…....................................................................................
(nazwa szkoły

gmina ...................................................................powiat ……………...………………………..
Zespół przeprowadzający eliminacje w składzie:
Imię i nazwisko

Lp.

Czytelny podpis

1. Przewodniczący
2. Sekretarz
3. Członek
stwierdza, że do konkursu przystąpiło …………... uczniów. Eliminacje przeprowadzono
zgodnie z regulaminem konkursu.
Zespół oceniający prace w składzie:
Imię i nazwisko

Lp.

Nauczany
przedmiot

Czytelny podpis

1. Przewodniczący
2. Sekretarz
3. Członek
stwierdza, że po sprawdzeniu prac i podliczeniu punktów do drugiego etapu konkursu
zakwalifikowano ....................... uczniów, którzy uzyskali co najmniej 24 punkty.*

Lp.

Nazwisko i imię
ucznia
zakwalifikowanego
do etapu drugiego

Data i miejsce
urodzenia
Klasa
(miesiąc słownie)

Suma punktów

Nazwisko i imię
nauczyciela
przygotowującego
do konkursu

1.
Oświadczam, że nauczyciele, uczniowie i rodzice zainteresowani konkursem (nazwa
konkursu).....................................................................................zostali zapoznani z jego
regulaminem.
........................................................
podpis i pieczęć dyrektora szkoły
*Dane uczniów, nazwę szkoły i dane nauczyciela należy wypełnić czytelnie.

Wzór nr 2
Zgoda rodziców/opiekunów prawnych dziecka

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział córki/syna…………………………………………...
(imię i nazwisko dziecka)
ucznia/uczennicy ………………………………………………………………………………..
(nazwa szkoły)
w eliminacjach drugiego i/lub trzeciego etapu konkursu ……………………………………………
(nazwa konkursu)
organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że:
1) administratorem danych osobowych jest Lubelskie Samorządowe Centrum
Doskonalenia Nauczycieli, mający siedzibę przy ul. Dominikańskiej 5, 20-111 Lublin
i Kuratorium Oświaty mające siedzibę przy ul. 3 Maja 6, 20-950 Lublin;
2) dane osobowe mojego dziecka będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji
konkursu/konkursów;
3) imię i nazwisko mojego dziecka oraz wyniki przez niego uzyskane w konkursach
przedmiotowych zostaną opublikowane na stronie internetowej Lubelskiego
Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Kuratorium Oświaty
w Lublinie.
…………………………………
miejscowość, data

…

…....…………………………………
czytelny podpis rodziców/opiekunów
prawnych

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE
WIZERUNKU
Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez
Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kuratorium Oświaty
w Lublinie do promowania działań związanych z realizacją celów konkursu poprzez
upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631, z późn. zm.), autorskim
i prawach pokrewnych Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631, z późn. zm.).

…………………………………

…....…………………………………

miejscowość, data

czytelny podpis rodziców/opiekunów
prawnych

Wzór nr 3
......................................................................

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

pieczęć szkoły

miejscowość, data

OŚWIADCZENIE DYREKTORA SZKOŁY

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem konkursów przedmiotowych dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa lubelskiego organizowanych przez
Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018.
Zobowiązuję się do przestrzegania zapisów w nim zawartych oraz tajemnicy służbowej.

……………………………….
pieczątka i podpis dyrektora szkoły

Wzór nr 4

Opis koperty, do której należy zapakować arkusze zadaniowe z rozwiązaniami uczniów
zakwalifikowanych przez szkolne komisje do etapu drugiego

Powiat:
Gmina:
Nazwa szkoły*:
Lp. Konkurs**

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

Liczba
rozwiązanych
arkuszy***

Liczba
oświadczeń

Ortograficzny (P)
Matematyczny (P)
Polonistyczny (P)
Ortograficzny (G)
Języka niemieckiego (G)
Chemiczny

* Jeżeli szkoła jest zespołem szkół należy oddzielić prace uczniów klas IV – VII
szkoły podstawowej od prac uczniów klas gimnazjalnych i gimnazjum.
**Przy nazwach konkursów należy zaznaczyć literką P poziom szkoły
podstawowej, a literką G klasy gimnazjalne lub gimnazjum.
***Arkusze należy ułożyć w kolejności zgodnej z opisem na kopercie.

Wzór nr 5

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

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

pieczęć szkoły

miejscowość, data

PROTOKÓŁ
przebiegu eliminacji drugiego etapu
konkursu .....................................................................................................................................
(nazwa konkursu)

odbytych dnia ...................................... w ……………………………………………………...
(nazwa szkoły)

gmina .................................................................., powiat ………………………………………
Zespół przeprowadzający eliminacje w składzie:
Lp.

Imię i nazwisko

Czytelny podpis

1. Przewodniczący
2. Członek
3. Członek
4. Członek

stwierdza, że do konkursu przystąpiło …………... uczniów. Eliminacje przeprowadzono
zgodnie z regulaminem konkursu.

Oświadczam, że nauczyciele, uczniowie i rodzice zainteresowani konkursem
.......................................................................................................................................................
(nazwa konkursu)

zostali zapoznani z jego regulaminem.
........................................................
podpis i pieczęć dyrektora szkoły

