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Dyrektorzy szkół podstawowych
w województwie podlaskim

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

uprzejmie informuję, iż na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku zostały 
zamieszczone:

1) ostateczne listy uczniów szkół podstawowych zakwalifikowanych do stopnia rejonowego
Zgodnie z regulaminami konkursów:
 rozdz. VII.1 p. 4 a, s. 9 – „Zadaniem dyrektora szkoły w zakresie organizacji konkursu 

jest (...) powiadomienie uczestników o miejscu i terminie przeprowadzenia konkursu 
na każdym stopniu, zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej 
Kuratorium Oświaty w Białymstoku.”;

 rozdz. II.1 p. 33, s. 6 – „Uczeń, który z przyczyn losowych (w tym zdrowotnych) nie 
może uczestniczyć w konkursie w budynku szkoły będącej siedzibą (...) komisji (...), 
rejonowej (...), traci prawo udziału w konkursie”, zapis ten obejmuje w szczególności 
każdego chorego lub objętego kwarantanną domową uczestnika.

2) zarządzenia Podlaskiego Kuratora Oświaty z wykazem nauczycieli powołanych do prac 
w komisjach rejonowych i wojewódzkich
Zgodnie z regulaminami konkursów (rozdz. V p. 5, s. 8) „Zgłoszenie nauczyciela do komisji 
rejonowej lub wojewódzkiej jest równoznaczne z obowiązkiem oddelegowania go przez 
dyrektora szkoły do prac w przypadku powołania w skład komisji rejonowej lub komisji 
wojewódzkiej”.

3) wykaz siedzib komisji rejonowych
Należy odszukać adres właściwej siedziby komisji rejonowej.

4) aktualny terminarz konkursów
Zgodnie z regulaminami konkursów (rozdz. III p.3, s. 7) „Nie przewiduje się dodatkowych 
terminów konkursu na stopniach (...) rejonowym (...), nawet w przypadku 
usprawiedliwionej nieobecności uczestnika”.

Proszę o przekazanie zainteresowanym uczniom, ich opiekunom oraz nauczycielom 
powołanym do komisji informacji o siedzibach komisji rejonowych, a także przypomnienie 
im o obowiązku przestrzegania zasad reżimu sanitarnego w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcam do kontaktu z koordynatorami wojewódzkich 
konkursów przedmiotowych.

Łączę serdeczne pozdrowienia
Beata Pietruszka

Podlaski Kurator Oświaty
/podpisany cyfrowo/

http://serwer1680625.home.pl/testy_konkursowe/2020/sp/lista/lista_szk_po_rozpatrzeniu_odwo%C5%82an.pdf
https://www.kuratorium.bialystok.pl/informacja-publiczna/zarzadzenia/zarzadzenie-nr-1-2021-podlaskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-15-stycznia-2021-r-w-sprawie-powolania-rejonowych-komisji-wojewodzkich-konkursow-przedmiotowych-dla-uczniow-szkol-podstawowych-w-roku-szkolny.html
https://www.kuratorium.bialystok.pl/informacja-publiczna/zarzadzenia/zarzadzenie-nr-70-2020-podlaskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-9-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-powolania-wojewodzkich-komisji-konkursow-przedmiotowych-w-szkolach-podstawowych-w-roku-szkolnym-2020-2021.html
https://www.kuratorium.bialystok.pl/rodzice-i-uczniowie/konkursy-olimpiady-turnieje/konkursy-organizowane-przez-pko/siedziby-komisji.html
https://www.kuratorium.bialystok.pl/wazne/terminarz-wojewodzkich-konkursow-przedmiotowych-2.html
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