Regulamin konkursów przedmiotowych na rok szkolny 2013/2014
Organizacja konkursów
1. Terminy przeprowadzania poszczególnych etapów konkursów określają harmonogramy,
stanowiące załączniki: nr 2 (dla gimnazjów) do „Regulaminu Konkursów Przedmiotowych dla Uczniów
Szkół Podstawowych i Gimnazjów Województwa Mazowieckiego w roku szkolnym 2013/2014",
zwanego dalej Regulaminem.
2. Konkursy organizowane są w formie trzystopniowych zawodów:
1) I etap - eliminacje szkolne - czas trwania - 60 minut;
2) II etap - eliminacje rejonowe - czas trwania - 90 minut;
3) III etap - eliminacje wojewódzkie - czas trwania - 120 minut.
3. Eliminacje konkursowe na wszystkich etapach będą przeprowadzane w formie pisemnej.
4. Etap szkolny przeprowadzają Szkolne Komisje Konkursowe (SKK).
5. Etap rejonowy przeprowadzają Rejonowe Komisje Konkursowe (RKK).
6. Rejonowe Komisje Konkursowe obejmują zasięgiem swojego działania szkoły znajdujące się w
obszarze terytorialnym nadzoru Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz poszczególnych Wydziałów
MSCDN.
7. Etap wojewódzki przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa (WKK).
Zasady uczestnictwa w konkursach
1. Do konkursów mogą przystąpić w gimnazjach uczniowie klas I-III.
2. Udział ucznia w konkursie jest dobrowolny. Do I etapu konkursu ma prawo przystąpić każdy uczeń.
Jeżeli w szkole macierzystej ucznia nie organizuje się danego konkursu, uczeń może do niego
przystąpić w szkole wskazanej przez dyrektora szkoły. W takim przypadku opiekę nad uczniem
sprawuje oddelegowany przez dyrektora nauczyciel.
3. Uczniowie przystępujący do konkursu muszą posiadać pisemną zgodę rodziców /prawnych
opiekunów/ na publikowanie na stronach internetowych Mazowieckiego Samorządowego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli danych osobowych oraz wyników uzyskanych na poszczególnych etapach
konkursu - załącznik nr 3 przedstawia wzór stosownej zgody.
4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez ucznia,
jego rodziców lub opiekunów prawnych oraz przez szkołę.
5. Uczniowie przystępujący do konkursu na każdym etapie obowiązani są okazać legitymację szkolną.
6. Niestawienie się ucznia na eliminacje w terminie przeprowadzania konkursu, spóźnienie o więcej
niż 15 minut (dopuszczalne jest spóźnienie tylko w szczególnie uzasadnionych sytuacjach, za zgodą
przewodniczącego odpowiedniej komisji konkursowej; w takim przypadku nie przedłuża się czasu
trwania konkursu) oraz zgłoszenie się w innym niż wyznaczone przez organizatora miejscu, pozbawia
ucznia możliwości uczestniczenia w konkursie.
7. W czasie trwania Konkursu uczestnicy nie mogą opuszczać sali. Przewodniczący Komisji może
zezwolić, w szczególnie uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków,
wykluczających możliwość kontaktowania się uczestnika z innymi osobami (nie dotyczy sytuacji, w
której konieczne jest skorzystanie z pomocy medycznej).
8. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy uczestnika lub zakłócania prawidłowego
przebiegu konkursu Przewodniczący podejmuje decyzję o przerwaniu konkursu dla danego
uczestnika i unieważnia jego pracę. Fakt ten należy odnotować w protokole.
9. Członkowie Komisji nie mogą udzielać uczestnikom żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich
komentować w czasie trwania konkursu.
10. Na każdym etapie konkursu zabrania się korzystania z podręczników, książek oraz wszelkich
środków łączności, np. telefonów komórkowych.
11. Nie przewiduje się żadnych terminów dodatkowych dla poszczególnych etapów konkursu, nawet
w przypadku przedstawienia przez uczestnika konkursu zaświadczenia lekarskiego.
12. Dla uczniów niepełnosprawnych, w rozumieniu Rozporządzenia i ucznia przewlekle chorego
dostosowuje się warunki wskazane przez Dyrektora szkoły zgłaszającego ucznia do konkursu.
13. Dyrektor szkoły zobowiązany jest zapoznać wszystkich uczniów szkoły z niniejszym regulaminem
w części dotyczącej zasad organizacji i przebiegu konkursów, zakresu wymagań, terminów
organizowania poszczególnych etapów oraz uprawnień finalistów i laureatów. Informacje te
dodatkowo powinien zamieścić w szkole na tablicy ogłoszeń, w miejscu dostępnym dla uczniów i ich
rodziców.

Prace uczestników konkursów
1. Prace uczestników konkursów na wszystkich etapach są kodowane.
2. Rozkodowanie prac dokonywane jest przez przewodniczącego danej komisji konkursowej, po ich
sprawdzeniu, zweryfikowaniu i zatwierdzeniu ostatecznej oceny (w każdym etapie) przez
przewodniczących: szkolnej komisji konkursowej (na etapie szkolnym), rejonowej komisji konkursowej
(na etapie rejonowym) lub wojewódzkiej komisji konkursowej ( na etapie wojewódzkim).
3. Dyskwalifikują uczestnika:
1) inne, niż przewidziane, zasady kodowania prac,
2) używanie korektora,
3) pisanie ołówkiem,
4) niesamodzielność wykonywania zadań.
4. Prace uczniów (czystopis) na każdym etapie są oceniane według klucza odpowiedzi i modelu
oceniania przez członków odpowiednich Komisji Konkursowych.
5. Stosuje się te same kryteria oceniania wobec wszystkich uczestników konkursów.
6. Przewodniczący Rejonowych Komisji Konkursowych mogą dokonywać weryfikacji wybranych prac
uczniów uczestniczących w Konkursie na stopniu szkolnym, a Przewodniczący Wojewódzkich Komisji
Konkursowych mogą dokonywać weryfikacji wybranych prac uczniów uczestniczących w Konkursie
na stopniu szkolnym, rejonowym i wojewódzkim. Ocena pracy dokonana przez Przewodniczących
WKK jest ostateczna.
Zasady wglądu do prac konkursowych
1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia
może być udostępniona uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu.
2. W ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie)
zgłaszają telefonicznie lub pocztą elektroniczną chęć dokonania wglądu do pracy.
3. Przewodniczący odpowiedniej komisji konkursowej decyduje o miejscu i szczegółowym terminie
udostępnienia prac do wglądu, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia zgłoszeń
licząc od pierwszego dnia po zakończeniu zgłoszeń.
4. Wglądu można dokonać po okazaniu przez ucznia legitymacji szkolnej, a rodzica
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Regulamin konkursów przedmiotowych 2013/201(prawnego opiekuna) dowodu osobistego lub
innego dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby,. Wglądy odbywać się będą:
1) w szkole, w której uczeń przystępował do I etapu konkursu, jeżeli nie został zakwalifikowany do II
etapu przez Szkolną Komisję Konkursową;
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2) w siedzibie odpowiedniego Wydziału MSCDN, jeżeli uczeń nie został zakwalifikowany do III etapu,
w czasie wskazanym przez Przewodniczącego RKK;
3) w siedzibie MSCDN w Warszawie po III etapie konkursu, w czasie wskazanym przez
Przewodniczącego WKK.
5. Prace konkursowe udostępniane są zainteresowanym uczniom, ich rodzicom (prawnym
opiekunom) w obecności Przewodniczącego odpowiedniej komisji konkursowej lub jej członka.
6. Udostępnianie pracy trwa do 15 minut.
7. Prac konkursowych nie wolno: kopiować, przepisywać, fotografować i filmować.

Etap szkolny
1. Za przeprowadzenie szkolnego etapu konkursu odpowiada Dyrektor szkoły, który w tym celu
powołuje Szkolną Komisję Konkursową dla każdego konkursu. Szkolna Komisja Konkursowa składa
się z przewodniczącego i co najmniej jednego członka. W przypadku, gdy do etapu szkolnego
przystępuje więcej niż 20 uczestników, wymagana jest obecność drugiego członka komisji.
2. Sposób organizacji etapu szkolnego konkursów określa załącznik nr 4 dla szkół
podstawowych oraz załącznik nr 5 dla gimnazjów.
3. Szkolne Komisje Konkursowe przyznają za zadania pełne punkty zgodnie z kluczem odpowiedzi i
modelem oceniania. Do etapu rejonowego nie będą zakwalifikowani uczniowie, w pracach których
zastosowano punktację ułamkową.
4. Dyrektorzy szkół w wyznaczonych terminach zgłaszają uczniów do II etapu konkursu wyłącznie
drogą elektroniczną poprzez Platformę Konkursową, znajdującą się pod adresem
www.konkursy.mscdn.edu.pl

5. Zgłoszenia dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę. 6. Prace uczniów
zakwalifikowanych do etapu rejonowego oraz oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) o
wyrażeniu zgody na opublikowanie danych osobowych dziecka oraz jego wyników na poszczególnych
etapach konkursów przechowuje Dyrektor szkoły do 30 czerwca 2014 r., w celu możliwej weryfikacji
przez Przewodniczącego Rejonowej lub Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.
7. W przypadku ujawnienia treści zadań konkursowych przed terminem konkursu osobom
nieupoważnionym dyrektor MSCDN może podjąć decyzję o unieważnieniu konkursu
przeprowadzonego na terenie danej szkoły.
8. Dyrektor szkoły może zgłosić do etapu rejonowego uczniów, którzy w etapie szkolnym uzyskali, co
najmniej 85% punktów możliwych do zdobycia.
Etap rejonowy
1. Za organizację drugiego etapu konkursu odpowiedzialni są Przewodniczący Rejonowych Komisji
Konkursowych.
2. Rejonowe Komisje Konkursowe przeprowadzają II etap konkursu, oceniają prace uczestników,
sporządzają protokół.
3. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowani będą uczniowie - zwani dalej uczestnikami konkursu,
którzy w etapie rejonowym uzyskają co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia.
4. Prace uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego przekazywane są niezwłocznie do
MSCDN w celu możliwej weryfikacji przez Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej,
gdzie są przechowywane do zakończenia etapu wojewódzkiego, z uwzględnieniem terminu
odwoławczego.
5. Dyrektor szkoły powiadamia uczniów o miejscu i terminie przeprowadzenia etapu rejonowego
konkursu z danego przedmiotu, na podstawie informacji zamieszczonych na stronach internetowych
organizatorów.
6. Za przekazanie uczestnikom wszelkich informacji związanych z etapem rejonowym konkursów
ogłoszonych na stronach organizatora oraz wynikami etapu rejonowego odpowiada dyrektor szkoły,
do której uczęszcza uczestnik konkursu.
Etap wojewódzki
1. Za organizację trzeciego etapu konkursów odpowiedzialny jest Przewodniczący Wojewódzkiej
Komisji Konkursowej.
2. Wojewódzkie Komisje Konkursowe przeprowadzają III etap konkursu, oceniają prace uczestników,
sporządzają protokół.
3. Uczestnicy etapu wojewódzkiego mogą uzyskać tytuł laureata lub finalisty. Laureatami zostają
uczestnicy etapu wojewódzkiego, którzy uzyskali, co najmniej 80 % punktów możliwych do zdobycia.
Finalistami zostają uczestnicy etapu wojewódzkiego, którzy uzyskali, co najmniej 60% punktów
możliwych do zdobycia.
4. Dyrektor szkoły powiadamia uczniów o miejscu i terminie przeprowadzenia etapu wojewódzkiego
konkursu z danego przedmiotu, na podstawie informacji zamieszczonych na stronach internetowych
organizatora.

