
REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

 

I. PODSTAWA PRAWNA KONKURSU 

§ 1. Śląski Kurator Oświaty, realizując zadanie określone w art. 51 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), zgodnie z §4.2 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 2020 r. poz. 1036) oraz 

rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20marca 2020r.wsprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 

493 ze zm.) organizuje Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego dla uczniów szkół 

podstawowych z terenu województwa śląskiego w roku szkolnym2020/2021. 

II. ORGANIZACJA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO DLA 

UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ROKU 

SZKOLNYM 2020/2021 

§ 2. Organizacja konkursu 
 

1.Za organizację Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych 

woj. śląskiego w roku szkolnym 2020/2021 odpowiada Śląski Kurator Oświaty. 
 

2. Za organizację pierwszego stopnia Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów 

szkół podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2020/2021, na warunkach (data, miejsce oraz 

czas trwania konkursu) ustalonych przez szkolną komisję konkursową we współpracy  

z nauczycielami, odpowiada dyrektor szkoły. Jest on również zobowiązany dostosowania 

przepisów dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z RODO. 
 

3. Za organizację drugiego stopnia zgodnie z regulaminem konkursu odpowiada dyrektor szkoły. 

Jest on również zobowiązany do stosowania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych 

zgodnie z RODO. 
 

4. Za organizację trzeciego stopnia zgodnie z regulaminem konkursu odpowiada przewodniczący 

komisji wojewódzkiej i koordynator konkursu. Są oni również zobowiązani do stosowania 

przepisów dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z RODO. 

 

§ 3. Stopnie i terminarz konkursu 

1.Ustala się trzy stopnie konkursu: 
 

1) pierwszy stopień, 
 

2) drugi stopień, 
 

3) trzeci stopień. 

 

Nie przewiduje się dodatkowych terminów organizacji poszczególnych stopni konkursu. 
 

3. Pierwszy stopień konkursu odbędzie się w szkole, w wyznaczonym przez dyrektora szkoły 

terminie, jednak nie później niż 10 listopada 2020 r. O dacie, miejscu, godzinie i zasadach 

organizacji, w tym o czasie trwania pierwszego stopnia konkursu, dyrektor poinformuje uczniów 

i nauczycieli szkoły. 
 

4. Drugi stopień konkursu zostanie przeprowadzony w szkole i rozpocznie się o godzinie 9:00. 

Zestawy konkursowe do drugiego stopnia zostaną dostarczone poprzez platformę internetową 

Konkursy przedmiotowe. 
 

5.Trzeci stopień konkursu rozpocznie się o godzinie 11:00 w miejscach ustalonych przez 

przewodniczącego komisji wojewódzkiej w uzgodnieniu z Kuratorium Oświaty w Katowicach. 



6. Czas trwania drugiego i trzeciego stopnia konkursu z: 

- j. polskiego i matematyki wynosi 120 minut, 

- historii, biologii, chemii, geografii, j. angielskiego i j. niemieckiego wynosi 90 minut, 

 

§ 4. Zasady organizacji konkursu 
 

1. Pierwszy stopień konkursu jest przeprowadzany w formie pisemnej i/lub ustnej ustalonej przez 

szkolną komisję konkursową. 
 

2. Drugi i trzeci stopień konkursu zostaną przeprowadzone tylko w formie pisemnej. 
 

3.Uczniowie biorą udział w konkursie na jednakowych zasadach, z wyjątkiem uczniów, o których 

mowa w §12. 
 

4. Podczas pracy z arkuszem konkursowym uczeń nie może korzystać z żadnych pomocy 

dydaktycznych.  
 

5. Do sali, w której odbywają się eliminacje konkursowe, uczeń nie może wnosić żadnych urządzeń 

telekomunikacyjnych i informatycznych. 
 

6. Uczestnicy konkursu mogą wnieść na salę, w której odbywa się konkurs, wyłącznie małą butelkę 

wody. 
 

7. W przypadku, gdy w szkole, do której uczęszcza uczeń, nie organizuje się konkursu, uczeń może 

do niego przystąpić w innej szkole wskazanej przez dyrektora szkoły. 

 

 

Terminy konkursów – pierwszy stopień 

 

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy             13.10.2020r.  godz. 8.00 

    z Języka Polskiego 

                           

 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy  21.10.2020r. godz. 8.00 

               z Matematyki 

          

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy  22.10.2020r. godz. 8.00 

         z Historii    

             

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy   23.10.2020r. godz. 8.00 

        z Biologii                

     

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy  19.10.2020r. godz. 8.00 

        z Chemii            

          

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy             16.10.2020r. godz. 8.00 

                    z Geografii        

             

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy     20.10.2020r. godz. 8.00 

   z Języka Angielskiego 

   
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy  15.10.2020r. godz. 8.00 

           z Języka Niemieckiego  

   
 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach. 


