
Załącznik nr 3 

do Regulaminu ogólnego  

konkursów przedmiotowych 

organizowanych  w roku szkolnym 2022/2023 

 

………………………..                                               …..………………………………… 
            (pieczątka szkoły)                                                                                                       (miejscowość, data) 

 
 

 

Zarządzenie Nr … 

Dyrektora............................................... 

(nazwa szkoły) 

z dnia………………………. 
 

 

w sprawie powołania szkolnej komisji konkursowej/zespołu nadzorującego 

 

 

 Na podstawie § 8 ust. 2/ § 8 ust. 3 oraz § 25 pkt 5/ § 33 pkt 1/ § 42 pkt 1 Regulaminu 

ogólnego konkursów organizowanych w województwie kujawsko-pomorskim dla uczniów 

klas IV-VIII szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023 stanowiącego załącznik 

do Zarządzenia Nr ….. Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia ………września 

2022 r. w sprawie…………………………………………………………………………….. 

powołuję Szkolną Komisję Konkursową/Zespół Nadzorujący do przeprowadzenia etapu 

szkolnego/rejonowego/wojewódzkiego konkursu  
 

 

……………………………………………………………….…………………………………………... 
(nazwa konkursu/etap konkursu) 

 

w szkole ……………………………………………………….……………………………….. 
                                                                                      (nazwa szkoły) 

 

 

w składzie: 

 

 

przewodniczący: …………………………………………………………………………………… 
                                                        (imię i nazwisko nauczyciela, nauczany przedmiot) 
 

członek: ……………………………………………………………………………………………. 
                                                        (imię i nazwisko nauczyciela, nauczany przedmiot) 

 

członek: ……………………………………………………………………………………………. 
                                                         (imię i nazwisko nauczyciela, nauczany przedmiot) 

 

członek: ……………………………………………………………………………………………. 

                                                        (imię i nazwisko nauczyciela, nauczany przedmiot) 

                                                                     

                                   

 

                                                                                

      ………………………………………… 
                                                                                                                            (pieczęć i podpis dyrektora szkoły) 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

do Regulaminu ogólnego  

konkursów przedmiotowych 

organizowanych  w roku szkolnym 2022/2023 

 
 

OŚWIADCZENIE  
 

Oświadczam, że nie występują, ani też nie są mi znane okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości 
co do mojej bezstronności w związku z pracą przy organizacji na etapie szkolnym Konkursu Przedmiotowego 
z ............................................................. w roku szkolnym 2022/2023. 

 

  ……………………………………………………. 

    podpis 

 

Oświadczam, że znane mi są przepisy o ochronie danych osobowych i zobowiązuję się 

do przestrzegania ich postanowień oraz zachowania w tajemnicy wszystkich danych, do których miałam(-em) 

dostęp w związku z udziałem w pracach przy organizacji etapu szkolnego Konkursu  Przedmiotowego 

z.................................................................... w roku szkolnym 2022/2023. 

  ……………………………………………………. 

    podpis 

 

Oświadczam, że nie występują ani też nie są mi znane okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co 

do mojej bezstronności w związku ze sprawdzaniem prac uczniów na etapie szkolnym Konkursu 

Przedmiotowego z ................................................................ w roku szkolnym 2022/2023. 

 

  …………………………………………………… 

    podpis 

 

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku pracą w komisji 

konkursowej oraz przestrzegania Regulaminu Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych 

województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2022/2023, z którym się zapoznałam/łem i zobowiązuję 

przestrzegać jego postanowień. 

  ………………………………………………….. 

    podpis 

 Oświadczam i jednocześnie zobowiązuję się do zachowania wszelkiej staranności w zabezpieczeniu 

wszelkiej przekazywanej mi dokumentacji do czasu rozpoczęcia poszczególnych etapów konkursu, jak również 

zobowiązuję się do przestrzegania zasad poufności, w zgodzie z obowiązującymi normami prawnymi, przy 

organizacji wojewódzkich konkursów przedmiotowych odbywających się w roku szkolnym 2022/2023 

(w szczególności do nieujawniania klucza odpowiedzi do zadań konkursowych przed opublikowaniem ich treści 

przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty). 

 

  ……………………………………………………. 

    podpis 

......................................., dnia ……………………. 

 (miejscowość, data)  

 


