Decyzja nr OP-DO.110.1.4 .2016
Śląskiego Kuratora Oświaty
z dnia 2 września 2016 roku
w sprawie organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa śląskiego
w roku szkolnym 2016/2017
Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(Dz. U. z 2015, poz.2156 z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem 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.) oraz na podstawie rozdziału 2 a, 3 a i 3 b ustawy o systemie oświaty z 7 września
1991 r. (Dz. U. z 2015, poz.2156 z późn. zm.).
p o s t a n a w i a m, co następuje:
1. Zorganizować w roku szkolnym 2016/2017 na terenie województwa śląskiego:
1) dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych Wojewódzkie Konkursy
Przedmiotowe z:
a) Języka Polskiego,
b) Matematyki;
2) dla uczniów gimnazjów Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe z:
a) Języka Polskiego,
b) Matematyki,
c) Biologii,
d) Języka Angielskiego,
e) Historii,
f) Geografii,
g) Wiedzy o Społeczeństwie,
h) Fizyki,
i) Chemii,
j) Języka Niemieckiego,
k) Języka Francuskiego,
l) Języka Rosyjskiego.
2. W celu przygotowania i przeprowadzenia Wojewódzkich Konkursów
Przedmiotowych:
1) Śląski Kurator Oświaty powoła oddzielnie dla każdego konkursu Wojewódzkie
Komisje Konkursowe i zatwierdzi przedłożone przez nie Regulaminy
Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla poszczególnych przedmiotów
w roku szkolnym 2016/2017,
2) dyrektor szkoły powoła Szkolne Komisje Konkursowe.
3. W skład :
1) Wojewódzkich Komisji Konkursowych zostaną powołani kandydaci wskazani
przez Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji danego konkursu,
2) Szkolnych Komisji Konkursowych zostaną powołani wyłącznie nauczyciele.
Komisja złożona zostanie z co najmniej dwóch nauczycieli, w tym co najmniej
jednego nauczyciela przedmiotu, z którego przeprowadzany jest konkurs.
4. Zadania Szkolnych Komisji Konkursowych i Wojewódzkich Komisji Konkursowych
określono szczegółowo w Zasadach organizacji Konkursów Przedmiotowych

dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa śląskiego oraz
w Regulaminach Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2016/2017.
5. Ustala się następujące zasady wglądu do prac konkursowych i wnoszenia zastrzeżeń
w zakresie sprawdzania i oceniania prac uczestników:
1) Prawo wglądu do pracy mają wyłącznie uczestnicy konkursu po okazaniu
legitymacji szkolnej i ich rodzice (prawni opiekunowie) po okazaniu
dowodu osobistego.
2) Prace konkursowe mogą być udostępnione do wglądu wyłącznie:
a) uczestnikom konkursów,
b) uczestnikom konkursów w obecności rodziców (prawnych opiekunów)
uczniów,
c) rodzicom lub prawnym opiekunom ucznia,
w obecności osoby upoważnionej przez dyrektora placówki doskonalenia
nauczycieli organizującej konkurs w terminie wskazanym na stronie internetowej
konkursu, nie później niż w trzeci dzień roboczy od dnia ogłoszenia wyników
konkursu. Wojewódzka Komisja Konkursowa nie kopiuje prac konkursowych.
3) Udostępnienie pracy konkursowej trwa co najwyżej 20 minut. Praca
konkursowa nie może być kopiowana, możliwe jest natomiast jej
fotografowanie. Korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych podczas
wglądu do prac konkursowych w celach innych niż fotografowanie prac jest
zabronione.
4) Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mogą wnieść na piśmie zastrzeżenia
w zakresie sprawdzania i oceniania prac uczestników konkursów w terminie
do 3 dni roboczych (decyduje data wpływu odpowiednio
do przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursowej lub Wojewódzkiej
Komisji Konkursowej) od daty ogłoszenia zatwierdzonej listy uczestników
danego etapu w przypadku:
a) etapu szkolnego – do przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursowej,
b) etapu rejonowego i wojewódzkiego – wyłącznie za pośrednictwem
dyrektora szkoły do przewodniczącego właściwej Wojewódzkiej Komisji
Konkursowej. Zastrzeżenia, które wpłyną inną drogą, nie będą
rozpatrywane.
5) Tryb rozpatrywania zastrzeżeń na etapie szkolnym:
a) Szkolna Komisja Konkursowa przeprowadzająca konkurs rozpatruje
wniesione zastrzeżenia, sporządza pisemną odpowiedź i przesyła
zainteresowanemu do 3 dni roboczych po upływie okresu odwoławczego,
o którym mowa w ust. 1,
b) jeśli wnoszący zastrzeżenia nie zgadza się ze stanowiskiem Szkolnej
Komisji Konkursowej, informuje o tym na piśmie przewodniczącego
Wojewódzkiej Komisji Konkursowej, za pośrednictwem dyrektora szkoły,
w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnej odpowiedzi
Szkolnej Komisji Konkursowej,
c) dyrektor przekazuje niezwłocznie otrzymane zastrzeżenia wraz z całością
dokumentacji uzyskanej od przewodniczącego Szkolnej Komisji
Konkursowej, przewodniczącemu Wojewódzkiej Komisji Konkursowej
danego przedmiotu,
d) Wojewódzka Komisja Konkursowa, w składzie nie mniejszym niż 3 swoich
członków, rozpatruje wniesione zastrzeżenia, sporządza pisemną

odpowiedź i przesyła ją zainteresowanemu w terminie do 5 dni roboczych
od daty wpływu do Wojewódzkiej Komisji Konkursowej,
e) rozstrzygnięcie Wojewódzkiej Komisji Konkursowej jest ostateczne.
6) Tryb rozpatrywania zastrzeżeń na etapie rejonowym:
a) Wojewódzka Komisja Konkursowa, w składzie nie mniejszym niż 3
swoich członków, rozpatruje wniesione zastrzeżenia, sporządza pisemną
odpowiedź i przesyła ją zainteresowanemu w terminie do 5 dni roboczych
od daty wpływu zastrzeżeń,
b) rozstrzygnięcie Wojewódzkiej Komisji Konkursowej jest ostateczne.

6.
7.

8.
9.

7) Tryb rozpatrywania zastrzeżeń na etapie wojewódzkim:
a) Wojewódzka Komisja Konkursowa, w składzie nie mniejszym niż 3
swoich członków, rozpatruje wniesione zastrzeżenia, sporządza pisemną
odpowiedź i wysyła ją zainteresowanemu w terminie do 5 dni roboczych
po upływie okresu odwoławczego, o którym mowa w ust. 1,
b) jeśli wnoszący zastrzeżenia nie zgadza się ze stanowiskiem komisji
wojewódzkiej, składa odwołanie do Śląskiego Kuratora Oświaty
w terminie do 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do Kuratorium
Oświaty w Katowicach) od daty otrzymania pisemnej Wojewódzkiej
Komisji Konkursowej, jednocześnie przekazując kopię odwołania
do wiadomości przewodniczącemu Wojewódzkiej Komisji Konkursowej,
c) przewodniczący komisji wojewódzkiej przekazuje niezwłocznie Śląskiemu
Kuratorowi Oświaty całość dokumentacji dotyczącej wnoszonej sprawy,
d) Śląski Kurator Oświaty powołuje zespół złożony z przedstawiciela
Kuratorium Oświaty w Katowicach jako przewodniczącego komisji, dwóch
dyplomowanych nauczycieli danego przedmiotu i przewodniczącego lub
upoważnionego przez niego członka Wojewódzkiej Komisji Konkursowej,
który bierze udział tylko w części posiedzenia zespołu dotyczącej analizy
dokumentacji,
e) zespół dokonuje rozpatrzenia zastrzeżeń i udziela pisemnej odpowiedzi
zainteresowanemu w terminie do 7 dni roboczych po upływie okresu
odwoławczego, określonego w ust. 4 pkt. 2,
f) decyzja zespołu rozpatrującego zastrzeżenia jest ostateczna.
Śląski Kurator Oświaty wydaje laureatom i finalistom zaświadczenia ważne na terenie
całego kraju.
Szczegółowe warunki oraz sposób organizacji konkursów wymienionych w ust. 1
określają Zasady organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów województwa śląskiego, zatwierdzone przez
Śląskiego Kuratora Oświaty 2 września 2016 roku, stanowiące załącznik do Decyzji.
Nadzór nad realizacją Decyzji powierzam Dyrektorowi Wydziału Rozwoju Edukacji
– mgr Annie Kij.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Śląski Kurator Oświaty
mgr Urszula Bauer

