
Zarządzenie Nr4½~ /2022 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dniaJ~ września 2022 r. 

w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych 

województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2022/2023. 

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

(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082} oraz § 1, § 2 pkt 2, § 3, § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu 

przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1036) zarządza 

się, co następuje: 

§1 

1. W roku szkolnym 2022/2023 dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych 

województwa świętokrzyskiego organizuje się konkursy przedmiotowe z następujących 

przedmiotów: 

a) język polski, 

b) matematyka, 

c) język angielski, 

d) język niemiecki, 

e) biologia, 

f) chemia, 

g) fizyka, 

h) geografia, 

i) historia, 

j) 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 uczniów 

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 2022/2023 

zatwierdzony przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. 

§3 

1. Nadzór nad przeprowadzeniem konkursów przedmiotowych sprawują wojewódzkie 

komisje konkursowe. Skład osobowy tych komisji określi Świętokrzyski Kurator Oświaty 

w drodze zarządzenia. 

2. Przewodniczących Wojewódzkich Komisji Przedmiotowych powołuje Świętokrzyski 

Kurator Oświaty. 

3. Szczegółowe zasady kwalifikacji na kolejne etapy konkursów przedmiotowych, 

kryteria przyznawania tytułów laureata lub finalisty konkursu oraz zasady wnoszenia przez 

uczestników konkursów odwołań są zawarte w Regulaminie Ogólnym Konkursów 

Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w roku 

szkolnym 2022/2023. 

§4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



Uzasadnienie 

Świętokrzyski Kurator Oświaty działając na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t .j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) organizuje olimpiady, 

konkursy, turnieje, przeglądy oraz inne formy współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć 

uczniów szkół na obszarze województ wa 




