
Zarządzenie Nr 'besb /2019 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 

z dnia )11 września 2019 

w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych 

województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2019/2020. 

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe 

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 

w sprawie przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002r. Nr 13 poz. 125 ze . zm.) 

zarządza się, co następuje : 

§1. 

1. W roku szkolnym 2019/2020 na terenie województwa świętokrzyskiego dla uczniów klas IV·VIII 

szkól podstawowych organizuje się konkursy przedmiotowe z następujących przedmiotów: 

a) język polski 

b) matematyka 

c) język angielski 

d) język niemiecki 

e) język rosyjski 

f) język francuski 

g) biologia 

h) chemia 

i) fizyka 

j) geografia 

k) historia 

I) informatyka 

2. Konkursy przedmiotowe skierowane są do uczniów szczególnie uzdolnionych, wykazujących 

zainteresowanie wybranym przedmiotem. Udział uczniów jest dobrowolny. 

3. Dyrektor szkoły informuje uczniów, rodziców/opiekunów prawnych dzieci o organizacji, terminach 

i warunkach udziału w konkursach. 

§2. 

Podstawę organizacji konkursów stanowi Regulamin ogólny konkursów przedmiotowych dla uczniów 

szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2019/2020 zatwierdzony przez 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. 

§3 

1. Konkursy przedmiotowe organizowane są w trzech etapach. 

a) I etap szkolny 



b) II etap rejonowy 

c) III etap wojewódzki 

§4. 

1. Nadzór nad przeprowadzeniem konkursów przedmiotowych sprawują wojewódzkie komisje 

konkursowe, których skład określi Świętokrzyski Kurator Oświaty w drodze zarządzenia. 

2. Przewodniczących Wojewódzkich Komisji Przedmiotowych powołuje Świętokrzyski Kurator 

Oświaty. 

3. Skład osobowy komisji konkursowej i komisji odwoławczej na pierwszy etap szkolny zarządzeniem 

powołuje dyrektor szkoły, w której odbywa się konkurs. 

4. Skład osobowy międzyszkolnych zespołów nadzorujących na II etap rejonowy powołuje dyrektor 

szkoły w której odbywa się konkurs przedmiotowy. Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji 

Konkursowej zatwierdza składy tych zespołów. 

5. Składy wojewódzkich komisji na III etap powołują Przewodniczący Wojewódzkich Komisji 

Przedmiotowych. Składy tych komisji zatwierdza Świętokrzyski Kurator Oświaty. 

6. Szczegółowe zasady kwalifikacji na kolejne etapy konkursów przedmiotowych, kryteria 

przyznawania tytułu oraz zasady wnoszenia przez uczestników konkursów odwołań zostały zawarte 

w Regulaminie Ogólnym Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych 

województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2019/2020. 

§5. 

Świętokrzyski Kurator Oświaty wydaje laureatom i finalistom zaświadczenia, które są ważne na 

terenie całego kraju. 

§6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

Świętokrzyski K ator Oświaty 


