
Kielce, dnia 16-05-2019
Znak: KO.II.0344.139.2019

Nauczyciele Języka Niemieckiego i Rodzice

W odpowiedzi na petycję przesłaną do Kuratorium Oświaty w Kielcach w dniu 
08.03.2019, w sprawie zwiększenia ilości finalistów i laureatów konkursu z języka 
niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych, informuję, że po wnikliwym 
przeanalizowaniu dokumentacji związanej z organizacją konkursów przedmiotowych nie 
dostrzegam argumentów potwierdzających zasadność takich działań w roku szkolnym 
2018/2019.

Wyjaśniam, iż dysproporcje w ilości finalistów, w trzecim etapie konkursu z języka 
niemieckiego i języka angielskiego nie wynikają z zasad Regulaminu Ogólnego Konkursów 
Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego, klas 
trzecich gimnazjów oraz klas trzecich oddziałów gimnazjalnych prowadzonych w szkołach 
innego typu województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2018/2019. Zgodnie zapisami 
umieszczonym w Rozdziale 6, §15 punkt 4 Regulaminu przyjęto, iż taki sam procent uczniów 
– uczestników danego konkursu może zostać laureatami w stosunku do liczby uczniów 
zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu.: „ LAUREATAMI konkursu dla szkół 
podstawowych zostaje 25% liczby uczestników III etapu, którzy uzyskali najwyższy wynik na 
etapie III oraz każdy, który uzyskał ten sam wynik co ostatni kwalifikujący się.” 

Po przeanalizowaniu statystyk dotyczących ilości uczestników konkursów w roku 
szkolnym 2018/2019, informuję, że liczba uczniów przystępujących do pierwszego etapu 
konkursu z języka niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych wyniosła 637, natomiast 
liczba uczniów biorących udział w pierwszym etapie konkursu z języka angielskiego - 3010 
uczniów, co bezwzględnie świadczy o większym zainteresowaniu udziałem w konkursie 
z języka angielskiego. Liczba laureatów konkursu była konsekwencją liczby uczniów 
przystępujących do pierwszego etapu konkursu.

W odniesieniu do ostatecznej liczby laureatów konkursu z języka niemieckiego, tytuł 
laureata konkursu z języka niemieckiego dla uczniów klas trzecich gimnazjum i klas trzecich 
oddziałów gimnazjalnych prowadzonych w szkołach innego typu uzyskało 9 uczniów 
wyłonionych z 650 przystępujących do pierwszego etapu, a laureatami konkursu dla uczniów 
szkół podstawowych z języka niemieckiego zostało 7 spośród 637 uczniów. Możliwości 
uzyskania tytułu laureata dla ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum były porównywalne.

Postulowana w petycji prośba o zwiększenie ilości finalistów i laureatów konkursu
 z języka niemieckiego w następnych latach jest uzależniona od wzrostu zainteresowania 
uczniów udziałem w konkursie przedmiotowym z języka niemieckiego.
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