
 
Zarządzenie Nr 279.2016 

Wójta Gminy Komprachcice 
z dnia 12 grudnia 2016 r. 

 
w sprawie  przeprowadzenia zawodów  gminnych II stopnia w konkursach przedmiotowych dla uczniów 
szkół podstawowych w gminie Komprachcice 
 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 
r. poz. 446, poz. 1579), w związku z art.5a ust.2 pkt 1 w związku z art.5 c  pkt  2 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z 2016 r. poz. 35, poz. 64, poz. 195, poz. 668, poz. 
1010) i w oparciu o Zarządzenie Nr 21 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie 
organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa 
opolskiego w roku szkolnym 2016/2017 zarządzam, co następuje: 
      

 
§ 1. W celu przeprowadzenia zawodów gminnych II stopnia w konkursach przedmiotowych dla uczniów 
szkół podstawowych w gminie Komprachcice powołuję Gminne Komisje Konkursowe  i ustalam ich 
skład osobowy, jak następuje: 
 

1) Gminną Komisję Konkursową do przeprowadzenia gminnego etapu Konkursu Historycznego: 
a) Andrzej Kłoś                                      - przewodniczący komisji,                                       
b) Małgorzata Szczubiał                         - zastępca przewodniczącego komisji,    
c) Jessica Moritz                                     - sekretarz komisji, 
d) Anna Białoskórska                             - członek komisji. 

Eliminacje gminne Konkursu Historycznego odbędą się w dniu 03 stycznia 2017 roku  
o godz. 9.00 w siedzibie Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach, ul. Niemodlińska 2. 
 
2) Gminną Komisję Konkursową do przeprowadzenia gminnego etapu Konkursu Języka Niemieckiego: 

a) Mirosława Woźniak                          - przewodnicząca komisji,                                       
b) Dorota Piechaczek                            - zastępca przewodniczącej komisji,   
c) Jessica Moritz                                   - sekretarz komisji, 
d) Gabriela Rosiak                                - członek komisji, 
e) Wioleta Hoffman- Klama                 - członek komisji.  

Eliminacje gminne Konkursu Języka Niemieckiego odbędą się w dniu 04 stycznia 2017 roku o godz. 9.00 
w siedzibie Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach, ul. Niemodlińska  2. 
 
3) Gminną Komisję Konkursową do przeprowadzenia gminnego etapu Konkursu Polonistycznego: 

a) Elżbieta Góral                                   - przewodnicząca komisji,                                       
b) Monika Kałuża                                 - zastępca przewodniczącej komisji,    
c) Jessica Moritz                                 - sekretarz komisji, 
d) Marta Szczubiał- Ryczek                 - członek komisji, 
e) Patrycja Luboch                               - członek komisji, 
f) Paulina Szczepańska                        - członek komisji. 

Eliminacje gminne Konkursu Języka Polskiego odbędą się w dniu 05 stycznia 2017 roku  
o godz. 9.00 w siedzibie Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach, ul. Niemodlińska 2. 
 
4) Gminną Komisję Konkursową do przeprowadzenia gminnego etapu Konkursu Języka Angielskiego: 

a) Magdalena Koszyk                           - przewodnicząca komisji,                                       
b) Małgorzata Szopa                             - zastępca przewodniczącej komisji,    
c) Jessica Moritz                                   - sekretarz komisji, 
d) Anna Kaczorowska                          - członek komisji, 
e) Iwona Rudy                                      - członek komisji, 
f) Małgorzata Chodnicka                     - członek komisji.  

 



Eliminacje gminne Konkursu Języka Angielskiego odbędą się w dniu 10 stycznia 2017 roku  o godz. 9.00 
w siedzibie Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach, ul. Niemodlińska 2. 
 
5) Gminną Komisję Konkursową do przeprowadzenia gminnego etapu Konkursu Przyrodniczego: 

a) Piotr Szczubiał                             - przewodniczący komisji,                                       
b) Magdalena Łęgowska                   - zastępca przewodniczącego komisji,    
c) Jessica Moritz                               - członek komisji, 
d)  Justyna Szemainda                      - członek komisji, 
e) Agnieszka Adamkiewicz              - członek komisji, 
f) Kamila Figura                               - członek komisji. 

Eliminacje gminne Konkursu Przyrodniczego odbędą się w dniu 11 stycznia 2017 roku  
o godz. 9.00 w siedzibie Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach, ul. Niemodlińska 2. 
 
6) Gminną Komisję Konkursową do przeprowadzenia gminnego etapu Konkursu Matematycznego: 

a) Małgorzata Chodnicka                       - przewodnicząca komisji,                                       
b) Małgorzata Romanowicz                   - zastępca przewodniczącej  komisji,    
c) Jessica Moritz                                    - członek komisji, 
d) Leszek Adamkiewicz                        - członek komisji, 
e) Elżbieta Spychała                              - członek komisji, 
f) Norbert Pietroń                                  - członek komisji. 

Eliminacje gminne Konkursu Matematycznego odbędą się w dniu 12 stycznia 2017 roku  
o godz. 9.00 w siedzibie Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach, ul. Niemodlińska 2.                                                    
 
§ 2. Gminne Komisje Konkursowe działają na podstawie zarządzenia Zarządzenie Nr 21 Opolskiego 
Kuratora Oświaty z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa opolskiego w roku szkolnym 2016/2017                        
i regulaminów poszczególnych konkursów przedmiotowych opracowanych na podstawie ww. 
zarządzenia. 
                                               
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych                       
w Komprachcicach. 
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
 


