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(liczba) 

Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych 

OLIMPIADA WIEDZY I WARTOŚCI W SPORCIE 
8 EDYCJA KONKURSU: IDEA OLIMPIZMU – WYCHOWANIE DO ZWYCIĘSTWA I PORAŻKI 

 
 
 

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

 

PROTOKÓŁ WYNIKÓW ETAPU SZKOLNEGO 
 

Dnia 19 listopada 2021 roku odbyły się eliminacje szkolne 

OLIMPIADY WIEDZY I WARTOŚCI W SPORCIE 
8 EDYCJA KONKURSU: IDEA OLIMPIZMU – WYCHOWANIE DO ZWYCIĘSTWA I PORAŻKI 

 

 

 

 

 (pieczątka szkoły) 

 

I. Oceny odpowiedzi uczestników dokonała Szkolna Komisja Konkursowa 

w następującym składzie: 

                    Nazwisko i imię                 Podpis  

 

 

 

 

1. ………………………………………………….…………………………………………………..……….…………  ……………………….………………………............ 

2. ………………………………………………….…………………………………………………..……….…………  ……………………….………………………............ 

3. ………………………………………………………………………….…………………………..……….…………  ……………………….………………………............ 

II. Komisja oceniła odpowiedzi ……………………… uczniów. 

 

III. Do finału wojewódzkiego zakwalifikowali się następujący uczniowie-załącznik nr 1. 

Przypominamy, że do etapu finałowego kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 50% punktów możliwych do 

uzyskania i zajęli pięć pierwszych miejsc – każdą szkołę może reprezentować maksymalnie 5 najlepszych uczniów. 

 

 

   ……………………..………………………………………..……………………………

  

              Przewodniczący Komisji  
   …………………….……………………………………………………………………..……………………  

            Pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły 
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Załączniki: 
 
1. Lista uczniów kwalifikujących się do etapu finałowego 
2. Kwestionariusze z odpowiedziami uczniów kwalifikujących się do etapu finałowego 
3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych oraz wykorzystaniu wizerunku uczniów zakwalifikowanych to etapu 
finałowego 

 
 
Załącznik nr 1. Lista uczniów kwalifikujących się do etapu finałowego (prosimy o wyraźne 

pismo) 

Lp. Nazwisko i imię ucznia Nazwisko i imię nauczyciela Klasa Punkty 
1  

………….…………………………………………………..……………… 

…………………….………………………………………………………… 

 

………….…………………………………………………..……… 

…………………….……………………………………………… 

  

2  

………….…………………………………………………..……………… 

…………………….………………………………………………………… 

 

………….…………………………………………………..……… 

…………………….……………………………………………… 

  

3  

………….…………………………………………………..……………… 

…………………….………………………………………………………… 

 

………….…………………………………………………..……… 

…………………….……………………………………………… 

  

4  

………….…………………………………………………..……………… 

…………………….………………………………………………………… 

 

………….…………………………………………………..……… 

…………………….……………………………………………… 

  

5  

………….…………………………………………………..……………… 

…………………….………………………………………………………… 

 

………….…………………………………………………..……… 

…………………….……………………………………………… 

  

 
 
W przypadku Zespołu Szkół do finału można zakwalifikować po pięciu najlepszych uczniów z 
technikum, liceum czy szkoły branżowej. 
 
Lp. Nazwisko i imię ucznia Nazwisko i imię nauczyciela Klasa Punkty 
1  

………….…………………………………………………..……………… 

…………………….………………………………………………………… 

 

………….…………………………………………………..……… 

…………………….……………………………………………… 

  

2  

………….…………………………………………………..……………… 

…………………….………………………………………………………… 

 

………….…………………………………………………..……… 

…………………….……………………………………………… 
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3  

………….…………………………………………………..……………… 

…………………….………………………………………………………… 

 

………….…………………………………………………..……… 

…………………….……………………………………………… 

  

4  

………….…………………………………………………..……………… 

…………………….………………………………………………………… 

 

………….…………………………………………………..……… 

…………………….……………………………………………… 

  

5  

………….…………………………………………………..……………… 

…………………….………………………………………………………… 

 

………….…………………………………………………..……… 

…………………….……………………………………………… 

  

 
 
Lp. Nazwisko i imię ucznia Nazwisko i imię nauczyciela Klasa Punkty 
1  

………….…………………………………………………..……………… 

…………………….………………………………………………………… 

 

………….…………………………………………………..……… 

…………………….……………………………………………… 

  

2  

………….…………………………………………………..……………… 

…………………….………………………………………………………… 

 

………….…………………………………………………..……… 

…………………….……………………………………………… 

  

3  

………….…………………………………………………..……………… 

…………………….………………………………………………………… 

 

………….…………………………………………………..……… 

…………………….……………………………………………… 

  

4  

………….…………………………………………………..……………… 

…………………….………………………………………………………… 

 

………….…………………………………………………..……… 

…………………….……………………………………………… 

  

5  

………….…………………………………………………..……………… 

…………………….………………………………………………………… 

 

………….…………………………………………………..……… 

…………………….……………………………………………… 

  

 


