Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 10/2017
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Turobinie
z dn. 20.09.2017 r.

Harmonogram konkursów przedmiotowych i tematycznych – etap I
(szkolny)
1.

Terminy konkursów:
1) język polski – termin: 16.10.2017 r.
2) konkurs historyczny – termin: 17.10.2016 r.
3) konkurs ortograficzny – termin: 18.10.2017 r.
4) matematyka – termin: 19.10.2017 r.
5) język angielski – termin: 20.10.2017 r.

2.

Odbiór zestawów konkursowych przez przewodniczącego komisji: każdorazowo w
dniu konkursu u dyrektora szkoły o godzinie 830.

3.

Początek każdego konkursu: o godz. 900. Konkurs trwa 60 minut po odliczeniu
czynności organizacyjnych.

4.

Pisemne poinformowanie uczniów i ich prawnych opiekunów o uzyskanych
wynikach: w ciągu dwóch dni od dnia przeprowadzonych eliminacji - informacja na
stronie szkoły lub na tablicy ogłoszeń widocznej dla uczniów i ich opiekunów.

5.

Złożenie protokołów z poszczególnych konkursów przez przewodniczących do
wicedyrektora i ogłoszenie wyników konkursów: do 24.10.2017 r.

6.

Warunki wglądu ucznia (prawnego opiekuna) do pracy konkursowej: w dniu
25.10.2017 r. w godz. 1200 – 1400, w obecności przewodniczącego oraz członka komisji
szkolnej. Czas trwania wglądu nie dłużej niż 15 minut. Każdy wgląd do pracy jest
dokumentowany i podpisany przez obie strony.

7.

Rozpatrywanie ewentualnych odwołań uczniów lub ich prawnych opiekunów od
decyzji komisji szkolnej odbywa się na pisemny wniosek zainteresowanego: Odwołania
od decyzji komisji szkolnej należy kierować do dyrektora, w terminie dwóch dni od daty
podania wyników etapu szkolnego.

8.

Ostateczne informacje komisji dotyczące zaistniałych odwołań: 27.10.2017 r. Decyzje
komisji odwoławczej są ostateczne.

9.

Odwołanie wniesione z naruszeniem wymienionego powyżej terminu lub bez
uzasadnienia nie będzie rozpatrywane przez komisję odwoławczą.

10. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania ostateczny wynik zostanie zmieniony
w opublikowanej tabeli wyników najpóźniej do dnia 27.10.2017 r. w ciągu 14 dni roboczych
od daty złożenia odwołania. Nie jest on równoznaczny z zakwalifikowaniem ucznia do
II etapu.
11. W przypadku negatywnej decyzji komisji odwoławczej uzasadnienie zostanie przekazane
zainteresowanym, za potwierdzeniem odbioru, najpóźniej do dnia 27.10.2017 r.
12. Przekazanie dokumentacji eliminacji szkolnych do przewodniczącej Wojewódzkiej
Komisji Konkursowej: do 31.10.2017 r.
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