
ZARZf\DZENIE NR 50/2020 

W{)JTA GMINY SOCHOCIN 

z dnia 21 wrzesnia 2020 roku 

w sprawic przeprowadzenia konkursu dla szk61 podstawowych z tcrenu Gminy Sochocin 

Na podstawie art. 4' Ust. 1 i 2 ustavv} /. dnia 26 pa/.djl,icrnika 1982 r. 0 wychowaniu 

w trzczwosci i przcciwdziaianiu alkoholi zmowi (Lj. Dz. U z 20 19 r. 2277 ze zm.) oraz uchwaly 

Nr XlIII 1 08/20 19 Rady Gminy Sochocin z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia 

Programu Protilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 

2020 rok W6jt Gminy zarzqdza, co nastypuje: 

§ I. Oglasza si y konkurs dla szk61 podstawowych z terenu Gminy Sochocin pt. "Zyjy 

zdrowo i bezpiecznie w dobie koronawirusa." 

~ 2. Nadaje si~ rcguJamin stanowiqcy zalqcznik do ninicjszego Zal7.qdzenia. 

§ 3. Zarzqdzenie wchodzi w zycic z dniem podpisania. 

SPRAWDZONO POD WZGLE;DEM 
FORMALNO·PRAWNYM 

~ a 

Sporzqdzila: Barbara Wozniak, 21.09.2020 r. 



Zalq.cznik 
larzqdzcnia Nr 

REGULAMIN KONKURSU 

Konkurs 	pt. " Zyj~ zdrowo i bczpiccznic w dobic koronawirusa" 

I. 	 konkursu W6jt Gminy 

2. 	 Celem konkursu uswiadomienie uczniom 'vvynikajq.cych z 

wlrusa I stosowania metod w uchronienia 

J. Konkurs rozpoC/yna si.; I X Ll do 9 	 r. 

4. 	 prac brzmi: ,. i bczpiccll1ic \v dobic L'rI,.,'I"> 

5. 	 I-III, IV-VI, VII-VIII ze 

• 	 Ii Samorzq.dovvych w Sochocinie, 

.. Szkolq. w Kolozybiu. 

.. 	 Podstawowa w 

uczestnictwa w 

Prace konkurso'vvc Dyrcktorzy przekazuict do Wozniak w Urzydzic 

Sochocin. nr 16. 

1. metod'} 


- uczmOWle wykonana metod,!: w dowolnej 


uczniowie 	 - moze 


klas VII-VIII a. 


2. sklada do Szkoly, kt6ry 

nast9pnie konkursu. 

3. 	 konkursu opatrzyc tytulem oraz danymi 

1 nazwa 



4. Dane osobowe 

udostypniane 

Wyniki konkursu oraz 

1. 

Sochocin oraz 

\vyloni Z\vyci9ZCy 

z pracovv'Dik6w Urzydu Gminy 

w Sochocinie, sposr6d otrzymanych 

Kryteria oceny prac: zgodnosc z pracy. 

3, Ogloszenie wynik6w nast<lpi do 

poinformowanie Dyrektor6w Szk6L 

13 2020 roku poprzez 

4. Organizator przygotovvllje 

\\1 konkursic. Sq to 

rozprzestrzenianicm 

dezynfekujqcego, 

dezynfekuj£tcego. 

siy przed 

dozowniki n(1 seiany do 

butelki-spryskiwacze do plynu 

Postanowienia koncowe: 

1. w konkursie uczcstnik 


