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I. PODSTAWA PRAWNA KONKURSU

§1. Świętokrzyski Kurator Oświaty organizuje konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół 
podstawowych, dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów 
prowadzonych w szkołach innego typu z terenu województwa świętokrzyskiego, działając na 
podstawie:

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, 
ze zm.)

2. Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.59)

3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku 
w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów 
i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. Nr 13, poz.125, z późn. zm.)

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977).

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły 
specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 
policealnej. (Dz. U. z 2017 r. poz. 356).

II. CELE KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, 
 DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW ORAZ KLAS DOTYCHCZASOWYCH 

GIMNAZJÓW PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU

1. Wspieranie i rozwijanie uzdolnień, zainteresowań uczniów.

2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie wybranego przedmiotu.

3. Rozwijanie zdolności twórczego myślenia.

4. Promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli.

5. Motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy 
z uczniem zdolnym.
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III. RODZAJE I NAZWY KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

§ 1. Konkursy dla uczniów szkół podstawowych:

1. I Wojewódzki Konkurs z Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych.

2. II Wojewódzki Konkurs z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych.

3. V Wojewódzki Konkurs z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych.

§ 2. Konkursy dla uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych 
gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu.

1. XV Wojewódzki Konkurs z Języka Polskiego dla uczniów dotychczasowych gimnazjów 
oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu 
województwa świętokrzyskiego. 

2. XV Wojewódzki Konkurs z Matematyki dla uczniów dotychczasowych gimnazjów 
oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu 
województwa świętokrzyskiego.

3. XVI Wojewódzki Konkurs z Języka Angielskiego dla uczniów dotychczasowych 
gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego 
typu województwa świętokrzyskiego.

4. XVI Wojewódzki Konkurs z Języka Niemieckiego dla uczniów dotychczasowych 
gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego 
typu województwa świętokrzyskiego.

5. XVI Wojewódzki Konkurs z Języka Rosyjskiego dla uczniów dotychczasowych 
gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego 
typu województwa świętokrzyskiego. 

6. II Wojewódzki Konkurs z Języka Francuskiego dla uczniów dotychczasowych 
gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego 
typu województwa świętokrzyskiego.

7. XV Wojewódzki Konkurs z Biologii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz klas 
dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa 
świętokrzyskiego. 
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8. XV Wojewódzki Konkurs z Chemii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz klas 
dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa 
świętokrzyskiego.

9. XVI Wojewódzki Konkurs z Fizyki dla uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz klas 
dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa 
świętokrzyskiego.

10. XV Wojewódzki Konkurs z Geografii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz 
klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu 
województwa świętokrzyskiego.

11. XV Wojewódzki Konkurs z Historii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz 
klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu 
województwa świętokrzyskiego. 

12. XVI Wojewódzki Konkurs z Informatyki dla uczniów dotychczasowych gimnazjów 
oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu 
województwa świętokrzyskiego.

IV. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Uczestnicy konkursu.

1. Konkursy przedmiotowe skierowane są do uczniów klas IV - VII szkół podstawowych, 
 klas II - III dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów 
prowadzonych w szkołach innego typu województwa świętokrzyskiego.

2. Udział uczniów w konkursach odbywa się na zasadach dobrowolności.

3. Za zgodą dyrektora szkoły uczeń może wziąć udział w konkursie organizowanym przez 
wskazaną przez dyrektora szkołę, jeżeli w jego szkole konkurs nie jest organizowany.

4. Uczeń, który wykaże chęć udziału w konkursie, zgłasza ten fakt nauczycielowi lub 
wychowawcy. Nauczyciel lub wychowawca ucznia informuje dyrektora szkoły.

5. Uczeń, nauczyciel lub wychowawca, a także rodzice/opiekunowie prawni 
są zobowiązani do zapoznania się z treścią regulaminu.

6. Uczeń może brać udział w więcej niż jednym konkursie.

7. Na każdym etapie konkursu uczestnik konkursu ma prawo do składania odwołania za 
wyjątkiem III etapu konkursów składających się z dwóch części, gdzie prawo złożenia 
odwołania przysługuje tylko po części pisemnej (Rozdział VII n/n regulaminu).
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8. Finaliści i laureaci konkursu otrzymują ważne na terenie całego kraju odpowiednie 
zaświadczenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

9. Udział uczestnika w finale konkursu dyrektorzy szkół odnotowują na szkolnym 
świadectwie ucznia.

10. W konkursach nie mogą brać udziału uczniowie będący dziećmi autorów 
i recenzentów zadań konkursowych oraz ich uczniowie.

11. Laureaci konkursów otrzymują pamiątkowy dyplom Laureata Konkursu.

§ 2. Udział szkoły w konkursach.

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie szkoły przez dyrektora oraz 
przesłanie podpisanego przez dyrektora oświadczenia przygotowanego przez 
Wojewódzką Komisję Konkursową (wzór oświadczenia – Załącznik nr 2).

2. Przesłanie oświadczenia wymienionego w ustępie 1 należy poprzedzić terminowym 
wysłaniem zgłoszenia online zamieszczonego na stronie Kuratorium Oświaty 
w Kielcach (wzór zgłoszenia – Załącznik nr 1, 1a).

3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor, który nie zgłosił szkoły do udziału 
w konkursie, może umożliwić zainteresowanym uczniom udział w konkursie w innej 
szkole, po porozumieniu z Przewodniczącą/Przewodniczącym etapu szkolnego w tej 
szkole. W takiej sytuacji dyrektor szkoły zobowiązany jest zapewnić opiekę tym 
uczniom na czas przebiegu wszystkich etapów konkursu. 

1) Udział ucznia z innej szkoły jest zapisywany w protokole z przebiegu etapu 
szkolnego.

4. Zgłoszenie uczniów do konkursu oznacza jednocześnie wyrażenie zgody przez 
dyrektora, nauczycieli, rodziców/opiekunów prawnych uczestników konkursu na 
zbieranie i przetwarzanie danych osobowych uczniów przez organizatora 
Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w zakresie związanym z przebiegiem 
konkursów, a także akceptację regulaminów konkursów. Szkoła, która wyraża zgodę 
na uczestnictwo w konkursach przedmiotowych, zobowiązuje się również do 
udostępnienia swoich pracowni komputerowych na potrzeby realizacji II etapu.

5. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do uzyskania od rodziców/opiekunów prawnych 
uczestnika pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów 
konkursów. Uczeń, którego rodzice/opiekunowie prawni nie wyrazili pisemnej zgody 
na przetwarzanie jego danych osobowych, nie może uczestniczyć w konkursach. 
Dokument ten przechowuje dyrektor szkoły do końca roku szkolnego 2017/2018.
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V. ORGANIZACJA KONKURSÓW

§ 1. Zasady organizacyjno-porządkowe.

1. Na każdym etapie konkursu uczeń zobowiązany jest okazać się legitymacją szkolną 
lub innym ważnym dokumentem tożsamości.

2. Na każdym etapie konkursu zabrania się wnoszenia do sali, w której odbywa się 
konkurs, wszelkich środków łączności, w tym telefonów komórkowych.

3. Uczeń rozwiązując zadania zobowiązany jest do korzystania z pióra lub długopisu. 
Błędne zapisy należy przekreślić. Nie wolno używać korektora.

4. Szczegółowe zasady dotyczące korzystania z brudnopisów i pomocy naukowych, 
wynikające ze specyfiki przedmiotów, określają regulaminy wojewódzkich konkursów 
przedmiotowych.

5. Nie organizuje się dodatkowych terminów konkursów.

6. Do przeprowadzenia konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2017/2018, 
Świętokrzyski Kurator Oświaty powoła odrębnym zarządzeniem Wojewódzką Komisję 
Konkursową, Przewodniczących Wojewódzkich Komisji Przedmiotowych oraz 
Wojewódzką Komisję Odwoławczą.

7. Na każdym z etapów, w przypadku zauważenia przez Przedmiotową Komisję 
Konkursową próby niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczestnika, 
Przewodniczący Komisji ma obowiązek unieważnić pracę ucznia, przerwać jego udział 
w konkursie i odnotować to zdarzenie w protokole z konkursu. Fakt ten zostaje 
zgłoszony do Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.

8. Na każdym z etapów konkursu uczestnik zachowujący się niewłaściwie, tzn. w sposób 
rozpraszający uwagę pozostałych uczestników konkursu lub uwłaczający godności 
innych uczestników albo członków komisji, może być wyeliminowany z udziału 
w konkursie przez Przewodniczącego Komisji.

9. Uczestnik konkursu, który spóźni się na którykolwiek z etapów, może zostać 
niedopuszczony do udziału w konkursie, jeśli komisja rozdała już arkusze 
konkursowe, a Przewodniczący Komisji ogłosił rozpoczęcie danego etapu.

10. Przedmiotowe Regulaminy Konkursowe opracowują Przewodniczący Wojewódzkich 
Komisji Przedmiotowych. Przedmiotowe Regulaminy Konkursowe zatwierdza 
Świętokrzyski Kurator Oświaty.

11. Przedmiotowe Regulaminy Konkursowe poszczególnych konkursów zawierają: nazwę 
konkursu, informacje ogólne, cele, organizację konkursu, zakres wiedzy i umiejętności 
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na poszczególnych etapach, wykaz literatury obowiązującej uczestników oraz wykaz 
literatury stanowiącej pomoc dla nauczyciela. 

12. Za przygotowanie zadań konkursowych odpowiedzialni są Przewodniczący Komisji 
Przedmiotowych.

13. Po kolejnych etapach konkursów lista z adnotacją o kwalifikacji do następnych 
etapów umieszczona będzie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach. 

14. Obowiązkiem dyrektora szkoły jest przekazanie uczniom, nauczycielom 
i rodzicom/opiekunom prawnym  informacji o obowiązującym regulaminie 
konkursów przedmiotowych. Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczeń, nauczyciel 
oraz rodzice/opiekunowie prawni akceptują zasady określone w regulaminie. 

15. Terminy poszczególnych etapów zostaną określone w odrębnym dokumencie 
opublikowanym na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach. 

§ 2. Za zapewnienie bezpieczeństwa w czasie dojazdu do miejsca przeprowadzania 
konkursu, jego trwania, a także powrotu do szkoły odpowiada dyrektor szkoły, do której 
uczęszcza uczeń.

§ 3. Dostosowanie warunków konkursu do indywidualnych potrzeb ucznia.

1. Dyrektor szkoły powinien pisemnie powiadomić Przewodniczącego właściwej Komisji 
Konkursowej (odpowiedniego etapu) o udziale w konkursie ucznia/uczniów 
o indywidualnych potrzebach.

2. Zawiadomienie powinno wpłynąć do Przewodniczącego właściwej Komisji 
Konkursowej w terminie przynajmniej 7 dni przed terminem konkursu.

3. Przewodniczący właściwej Komisji Konkursowej powinien podjąć czynności 
zmierzające do zapewnienia tym uczniom warunków do udziału konkursie oraz 
odnotować ten fakt w protokole z przeprowadzonego konkursu.

4. Dostosowanie organizacyjne konkursu powinno dotyczyć zwłaszcza uczniów z: 

1) ograniczeniem sprawności ruchowej skutkujące koniecznością dostosowania 
warunków pracy do jego możliwości ruchowych w miejscu organizacji konkursów,

2) chorobą przewlekłą wymagającą: podania posiłku, napoju, obecności pielęgniarki 
podczas przebiegu konkursu.

5. Wprowadzone dostosowania dla ucznia nie mogą naruszać warunku samodzielnej 
pracy uczestnika konkursu.

§ 4. Do szkoły, w której odbywa się konkurs może zostać oddelegowany pracownik 
Kuratorium Oświaty lub osoba upoważniona, która będzie nadzorować prawidłowy przebieg 
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konkursu. Dopuszcza się możliwość wszczęcia kontroli kuratoryjnej po zakończonych 
konkursach.

§ 5. W sprawach wymagających rozwiązań nieprzewidzianych Regulaminem Ogólnym 
Konkursu lub odpowiednim regulaminem przedmiotowym decyzję podejmuje Wojewódzka 
Komisja Konkursowa lub Wojewódzka Komisja Przedmiotowa.

§ 6. Podział konkursu na etapy.

1. Wszystkie konkursy przedmiotowe składają się z trzech etapów:

1) Etap I – szkolny,

2) Etap II – powiatowy,

3) Etap III – wojewódzki.

VI. ETAPY KONKURSÓW

§ 1. Etap I – szkolny:

1. Etap I szkolny odbywa się w macierzystej szkole ucznia.

2.  Czas wykonywania zadań konkursowych etapu szkolnego jest określony 
w Przedmiotowych Regulaminach Konkursowych.

3. W etapie I – szkolnym, może brać udział każdy uczeń na zasadach określonych przez 
szkołę z uwzględnieniem zasad niniejszego regulaminu.

4. Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową, co najmniej 7 dni przed 
terminem konkursu. W skład Szkolnej Komisji Konkursowej wchodzi co najmniej 
dwóch nauczycieli – a co najmniej jeden z nich jest nauczycielem konkursowego 
przedmiotu.

5. Treść zadań konkursowych zostaje przekazana zgłoszonym szkołom w dniu konkursu 
drogą elektroniczną na adres e-mailowy wskazany w zgłoszeniu szkoły. Dyrektor 
przygotowuje odpowiednią ilość egzemplarzy dla uczestników konkursu w warunkach 
zapewniających dochowanie tajności arkuszy, w ilości równej liczbie uczestników.

6. Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej odpowiada za poprawność 
sprawdzania prac oraz przyznawanie przez członków Komisji punktów zgodnie 
z kluczem odpowiedzi i modelem oceniania.

7. Szkolna Komisja Konkursowa sprawdza i ocenia prace w ciągu 3 dni roboczych, 
a następnie ogłasza wyniki etapu I na terenie szkoły.
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8. Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej sporządza protokół z przeprowadzenia 
etapu szkolnego konkursu (wzór protokołu – załącznik nr 3).

9. Protokół oraz prace uczniów po I etapie przechowywane są przez Przewodniczących 
Szkolnych Komisji Konkursowych do końca roku szkolnego 2017/ 2018.

10. Dyrektor szkoły na czas konkursu powołuje Komisję Odwoławczą Etapu Szkolnego. 
W skład Komisji Odwoławczej Etapu Szkolnego wchodzi co najmniej dwóch 
nauczycieli – a co najmniej jeden z nich jest nauczycielem przedmiotu konkursowego. 
(W przypadku, gdy w szkole nie ma innego nauczyciela przedmiotu konkursowego 
dyrektor powołuje nauczyciela przedmiotu z bloku przedmiotowego).

1) W skład komisji odwoławczych nie mogą wchodzić członkowie Szkolnych Komisji 
Konkursowych.

11. W ciągu dwóch dni od zakończenia procedury odwoławczej dyrektor szkoły sporządza 
listę wszystkich uczniów biorących udział w danym konkursie przedmiotowym. Do 
tego celu wykorzystuje arkusz online, do którego dostęp otrzymuje po dokonaniu 
zgłoszenia szkoły do konkursu. Dyrektor zamieszcza w nim dane wszystkich uczniów, 
którzy brali udział w etapie szkolnym. Arkusz online wypełniany jest dla każdego 
ucznia osobno.

12. Sporządzoną listę dyrektor uczniów przesyła drogą elektroniczną, a także dostarcza 
opieczętowaną i podpisaną wersję papierową do Kuratorium Oświaty w Kielcach.

13. Lista uczniów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursów zostaje umieszczona 
po zakończeniu całej edycji etapu pierwszego wraz z procedurą odwoławczą 
w terminie 10 dni (roboczych) od daty ogłoszenia wyników ostatniego konkursu 
na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach.

14. Finaliści poprzedniej edycji konkursu mają zagwarantowany udział w II etapie 
konkursu z przedmiotu, z którego uzyskali tytuł FINALISTY.

15. Do II etapu każdego konkursu dla szkół podstawowych zostaje zakwalifikowanych 200 
uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki możliwe do uzyskania na etapie szkolnym 
oraz każdy, który uzyskał ten sam wynik co ostatni kwalifikujący się.

16. Uczestnikami etapu II konkursu dla uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz klas 
dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu zostaje 
odpowiednio: 

1) 240 uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki na etapie szkolnym 
XV Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego dla uczniów dotychczasowych 
gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach 
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innego typu województwa świętokrzyskiego i każdy następny, który uzyskał tyle 
punktów co 240-ty uczeń,

2) 240 uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki na etapie szkolnym 
XV Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki dla uczniów dotychczasowych 
gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach 
innego typu województwa świętokrzyskiego i każdy następny, który uzyskał tyle 
punktów co 240-ty uczeń,

3) 240 uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki na etapie szkolnym 
XVI Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego dla uczniów dotychczasowych 
gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach 
innego typu województwa świętokrzyskiego i każdy następny, który uzyskał tyle 
punktów co 240-ty uczeń,

4) 120 uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki na etapie szkolnym 
XVI Wojewódzkiego Konkursu z Języka Niemieckiego dla uczniów 
dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów 
prowadzonych w szkołach innego typu województwa świętokrzyskiego i każdy 
następny, który uzyskał tyle punktów co 120-ty uczeń,

5) 80 uczniów którzy uzyskali najwyższe wyniki na etapie szkolnym 
XVI Wojewódzkiego Konkursu z Języka Rosyjskiego dla uczniów dotychczasowych 
gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach 
innego typu województwa świętokrzyskiego i każdy następny, który uzyskał tyle 
punktów co 80-ty uczeń,

6) 40 uczniów którzy uzyskali najwyższe wyniki na etapie szkolnym 
II Wojewódzkiego Konkursu z Języka Francuskiego dla uczniów dotychczasowych 
gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach 
innego typu województwa świętokrzyskiego i każdy następny, który uzyskał tyle 
punktów co 40-ty uczeń,

7) 240 uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki na etapie szkolnym 
XV Wojewódzkiego Konkursu z Biologii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów 
oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu 
województwa świętokrzyskiego i każdy następny, który uzyskał tyle punktów 
co 240-ty uczeń,

8) 240 uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki na etapie szkolnym 
XV Wojewódzkiego Konkursu z Chemii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów 
oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu 
województwa świętokrzyskiego i każdy następny, który uzyskał tyle punktów 
co 240-ty uczeń,
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9)  240 uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki na etapie szkolnym 
XVI Wojewódzkiego z Fizyki dla uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz klas 
dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu 
województwa świętokrzyskiego i każdy następny, który uzyskał tyle punktów 
co 240-ty uczeń,

10)  240 uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki na etapie szkolnym 
XV Wojewódzkiego Konkursu z Geografii dla uczniów dotychczasowych 
gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach 
innego typu województwa świętokrzyskiego i każdy następny, który uzyskał tyle 
punktów co 240-ty uczeń,

11)  240 uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki na etapie szkolnym 
XV Wojewódzkiego Konkursu z Historii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów 
oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu 
województwa świętokrzyskiego i każdy następny, który uzyskał tyle punktów 
co 240-ty uczeń,

12)  240 uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki na etapie szkolnym 
XVI Wojewódzkiego Konkursu z Informatyki dla uczniów dotychczasowych 
gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach 
innego typu województwa świętokrzyskiego i każdy następny, który uzyskał tyle 
punktów co 240-ty uczeń.

§ 2. Etap II (powiatowy).

1. Etap II odbywa się w szkołach/placówkach wytypowanych przez Kuratorium Oświaty 
w Kielcach.

2. Etap II dla wszystkich konkursów trwa 60 minut.

3. II etap (powiatowy) odbywa się drogą internetową w formie testu rozwiązywanego 
przez uczniów online.

4. Dyrektor szkoły, w której organizowany jest II etap konkursu jest odpowiedzialny 
za bezpieczne przechowanie haseł i loginów dla uczniów przystępujących 
do konkursu.

1) Loginów i haseł uczniów biorących udział w konkursie nie wolno udostępniać 
uczniom do momentu wejścia i zajęcia miejsc w sali komputerowej, w której 
przeprowadzany jest konkurs.

5. Do przeprowadzenia konkursu na II etapie powoływane są Międzyszkolne Zespoły 
Nadzorujące. Dyrektor szkoły wytypowanej do przeprowadzenia II etapu  konkursu   
zobowiązany jest przesłać do dnia 10 grudnia 2017 roku papierową informację 
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o składzie osobowym Międzyszkolnego Zespołu Nadzorującego ze wskazaniem 
Przewodniczącego na adres Kuratorium Oświaty w Kielcach. Obowiązek 
powiadomienia członków Międzyszkolnego Zespołu Nadzorującego o pracy w zespole 
spoczywa na dyrektorze szkoły. Skład osobowy Międzyszkolnych Zespołów 
Nadzorujących zatwierdza Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.

1) W skład Międzyszkolnego Zespołu Nadzorującego wchodzą co najmniej dwie 
osoby z różnych szkół. Wyklucza się udział nauczyciela przedmiotu, z którego 
odbywa się konkurs.

2) Międzyszkolny Zespół Nadzorujący nie ocenia prac uczniów.

6. Dyrektor szkoły, w której odbywa się konkurs jest odpowiedzialny za właściwe 
przygotowanie sali/pracowni komputerowej na czas trwania konkursu (brak pomocy 
dydaktycznych na ścianach z zakresu tematycznego konkursu, samodzielne 
stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu dla każdego ucznia biorącego 
udział w konkursie).

7. Przewodniczący Międzyszkolnego Zespołu Nadzorującego sporządza protokół 
z przeprowadzenia II etapu (powiatowego) konkursu przedmiotowego i przesyła jego 
wersję elektroniczną na wskazany adres e-mailowy (wzór protokołu – załącznik nr 4) 
w dniu odbycia konkursu.

8. Prace uczniów po II etapie przechowywane są do końca roku szkolnego 2017/2018 
przez Administratora Platformy upoważnionego przez Kuratora Oświaty.

9. Uczestnikami III etapu konkursu dla szkół podstawowych zostaje 30 % uczniów, 
którzy uzyskali najwyższy wynik możliwy do uzyskania na II etapie oraz każdy, który 
uzyskał ten sam wynik co ostatni kwalifikujący się.

10. Liczbę uczestników etapu III (wojewódzkiego) danego konkursu przedmiotowego dla 
uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów 
prowadzonych w szkołach innego typu określa się jako 30 % liczby uczestników 
etapu II z najlepszymi wynikami oraz każdy kolejny uczestnik, który uzyskał ten sam 
wynik co ostatni z zakwalifikowanych.

11. Wyniki konkursowe uczniów po II etapie umieszczone będą na stronie internetowej 
Kuratorium Oświaty w Kielcach w ciągu 3 dni (roboczych) od daty eliminacji 
konkursowych. 

12. Wyniki odwołań uwzględnione przez Wojewódzką Komisję Odwoławczą zostaną 
zamieszczone na stronie internetowej zgodnie z terminami procedury odwoławczej 
dla II etapu Konkursu.

§ 3. Etap III – wojewódzki.
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1. Etap wojewódzki odbywa się w szkołach/placówkach wytypowanych przez 
Przewodniczących Wojewódzkich Komisji Przedmiotowych. 

2. Czas wykonywania zadań konkursowych etapu wojewódzkiego jest określony 
w Przedmiotowych Regulaminach Konkursowych.

3. W III etapie konkursów z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego
i rosyjskiego składających się z 2 części (pisemnej i ustnej) maksymalna ilość punktów 
możliwych do zdobycia z części pisemnej wynosi 70 %, pozostałe 30 % punków 
możliwych do zdobycia stanowi część ustna.

4. W III etapie konkursu z języka polskiego składającego się z 2 części 
(pisemnej i ustnej) maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia z części 
pisemnej wynosi 60 %, pozostałe 40 % punków możliwych do zdobycia stanowi część 
ustna.

5. LAUREATAMI konkursu dla szkół podstawowych zostaje 25 % uczniów, którzy 
uzyskali najwyższy wynik na etapie III oraz każdy, który uzyskał ten sam wynik co 
ostatni kwalifikujący się.

6. LAUREATAMI konkursu dla uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz klas 
dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu  zostaje 25 % 
uczestników, którzy uzyskali najwyższy wynik na etapie III oraz każdy, który uzyskał 
ten sam wynik co ostatni kwalifikujący się.

7. FINALISTAMI konkursu zostają pozostali uczestnicy zakwalifikowani do trzeciego 
etapu, którzy uzyskali co najmniej 30 % punktów możliwych do uzyskania 
w eliminacjach wojewódzkich.

8. Wyniki etapu III (wojewódzkiego) wraz z informacją o terminie i miejscu wglądu do 
prac konkursowych uczniów umieszczone będą w ciągu 5 dni (roboczych) od daty 
eliminacji konkursu na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach. 

9. Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Przedmiotowej sporządza protokół 
z przeprowadzenia III etapu wojewódzkiego konkursu przedmiotowego i przesyła 
zeskanowany protokół na wskazany adres e-mailowy (wzór protokołu – załącznik nr 
5).

10. Protokoły wraz z pracami uczniów po III etapie przechowywane są przez 
Przewodniczących Wojewódzkich Komisji Przedmiotowych do końca roku szkolnego 
2017/2018.

§ 4. Zasady wglądu do prac.

1.Prawo wglądu do pracy po każdym etapie przysługuje:
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1) Uczestnikom Konkursu w obecności rodziców/ opiekunów prawnych uczniów.

2) Rodzicom lub opiekunom prawnym ucznia.

2. Sprawdzona praca konkursowa może być oglądana tylko raz, udostępniane prace 
mogą być fotografowane. Udostępnienie pracy konkursowej trwa maksymalnie 
15 minut.

VII. TRYB ODWOŁAWCZY

§ 1. Po I etapie konkursu, w uzasadnionych merytorycznie przypadkach, 
rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje prawo złożenia odwołania w terminie 3 dni 
(roboczych) liczonych od dnia następnego po opublikowaniu wyników na TERENIE SZKOŁY 
(decyduje data wpływu odwołania).

1. Pisemne odwołania od wyników etapu szkolnego należy kierować do Komisji 
Odwoławczej Etapu Szkolnego, powołanej na czas konkursu przez dyrektora szkoły, 
na adres szkoły w której odbywały się eliminacje. Odwołania rozpatrywane są 
w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia następnego po przyjęciu pisemnego 
odwołania. Decyzja Komisji Odwoławczej Etapu Szkolnego jest ostateczna.

§ 2. Po II etapie konkursu, w uzasadnionych merytorycznie przypadkach, 
rodzicom/opiekunom prawnym uczniów przysługuje prawo złożenia pisemnego odwołania 
w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia następnego po opublikowaniu wyników na 
stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach. Decyduje data stempla pocztowego lub 
potwierdzonego przyjęcia dokumentu.

1. Pisemne odwołania od wyników etapu II należy kierować za pośrednictwem 
dyrektora szkoły do Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej, na adres: Świętokrzyskie 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, 25-431 Kielce, ul. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 42.

2. Komisja rozpatruje odwołania w ciągu 5 dni roboczych od dnia zakończenia wpływu 
odwołań. Decyzja Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej jest ostateczna. W treści 
pisemnego odwołania należy również podać login i hasło ucznia do platformy 
konkursowej.

§ 3. Po III etapie konkursu, w uzasadnionych merytorycznie przypadkach, 
rodzicom/opiekunom prawnym uczniów przysługuje prawo złożenia odwołania w terminie 
3 dni roboczych liczonych od dnia następnego po opublikowaniu wyników na stronie 
Kuratorium Oświaty w Kielcach.
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1. W przypadku etapu składającego się z dwóch części (pisemnej i ustnej), prawo 
składania odwołania przysługuje tylko po części pisemnej.

2. Odwołania od wyników III etapu (wojewódzkiego) należy kierować za pośrednictwem 
dyrektora szkoły do Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej, na adres Świętokrzyskie 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, 25-431 Kielce, ul. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 42 (Decyduje data stempla pocztowego lub potwierdzonego przyjęcia 
dokumentu).

3. Komisja rozpatruje odwołania w ciągu 4 dni roboczych od dnia zakończenia wpływu 
odwołań. Decyzja Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej jest ostateczna. 

§ 4. Odwołania od wyników poszczególnych etapów konkursów, które wpłyną inną 
drogą niż opisane w paragrafach 2, 3, 4 nie będą rozpatrywane.

§ 5. Nie przysługuje prawo wnoszenia odwołań w kwestiach dotyczących organizacji 
konkursów.

VIII. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

§ 1. Zmiany w regulaminie nie mogą być wnoszone w ciągu roku szkolnego 
z zastrzeżeniem uzasadnionej konieczności zmiany terminu przeprowadzenia eliminacji 
na poszczególnych stopniach konkursu.

§ 2. Nieobecność ucznia na konkursie wynikająca z nagłego zachorowania lub wypadku 
losowego ucznia skutkują niemożliwością spełnienia warunków Regulaminu.

§ 3. Nieobecność ucznia na jednej z części kolejnego etapu uniemożliwia uzyskania 
tytułu LAUREATA lub FINALISTY.

§ 4. Złamanie zasad przedstawionych w Regulaminie skutkuje dla ucznia wykluczeniem 
z konkursu. 

IX. UPRAWNIENIA LAUREATÓW

§ 1. Potwierdzeniem uzyskania uprawnień oraz statusu laureata  lub finalisty jest 
zaświadczenie, wydane przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty zgodnie z § 5.1 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie 
organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, 
poz. 125, z późn. zm.).
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