
ZARZĄDZENIE Nr 6/2022 

DYREKTORA ZESPOŁU EDUKACYJNEGO nr 9  

w Zielonej Górze 

z dnia 29 marca 2022r. 

w sprawie powołania zespołów nadzorujących prawidłowy przebieg zawodów III 

stopnia konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2021/2022. 

Na podstawie § 3 ust. 2 w zw. z § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 

29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i 

olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz.1036) oraz zarządzenia Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 

września 2021 r. NR 167/2021 w sprawie organizacji konkursów o zasięgu wojewódzkim w roku 

szkolnym 2021/2022 zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

 

Dyrektor ZE9 powołuje zespół nadzorujący prawidłowy przebieg zawodów III stopnia 

Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego w składzie: 
Lidia Dubniewska - przewodnicząca 
Lucyna Ambrożko - członek 

 

§ 2 

 

Dyrektor ZE9 powołuje zespół nadzorujący prawidłowy przebieg zawodów III stopnia 

Konkursu Przedmiotowego z Matematyki w składzie: 
Agnieszka Kostrzewa - przewodnicząca 
Dorota Kozica – członek 
 

§ 3 

 

Dyrektor szkoły powołuje zespół nadzorujący prawidłowy przebieg zawodów III stopnia 

Konkursu Przedmiotowego z Chemii w składzie: 
Agnieszka Kostrzewa - przewodnicząca 
Wiesława Grzybowska – członek 
 

§ 4 

 

Dyrektor szkoły powołuje zespół nadzorujący prawidłowy przebieg zawodów III stopnia 

Konkursu Przedmiotowego z Geografii w składzie: 
Katarzyna Dudzic - przewodnicząca 
Lucyna Ambrożko - członek  

 

§ 5 

 

Dyrektor szkoły powołuje zespół nadzorujący prawidłowy przebieg zawodów III stopnia 

Konkursu Przedmiotowego z Biologii w składzie: 

Katarzyna Dudzic - przewodnicząca 

Agnieszka Kostrzewa – członek 



 

 

§ 6 

Harmonogram III etapu konkursów przedmiotowych: 

 

 

 

§ 7 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

Dyrektor ZE9 

Lidia Dubniewska 

 

 
 

konkurs termin czas  

na pracę z arkuszem 

 

konkurs przedmiotowy  

z języka polskiego 

 

02.04.2022 r. (sobota) 

godz. 10.00 

90 minut 

konkurs przedmiotowy  

z geografii 

 

05.04.2022 r. (wtorek)  

godz.10.00 

90 minut 

konkurs przedmiotowy  

z chemii 

 

07.04.2022 r. (czwartek) 

godz. 10.00 

120 minut  

 

uczniowie mogą korzystać 

wyłącznie z prostych 

kalkulatorów oraz 

pomocy dostarczonych 

przez nauczyciela 

 

konkurs przedmiotowy  

z biologi 

 

08.04.2022 r. (piątek) 

godz. 10.00 

90 minut 

konkurs przedmiotowy  

z matematyki 

 

09.04.2022 r. (sobota) 

godz. 10.00 

90 minut 

podczas zawodów nie 

wolno używać kalkulatora 


