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odpowiadając na pismo z 13 czerwca br. dotyczące konkursów przedmiotowych
dla uczniów, organizowanych zgodnie z 3 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz
sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r,
Nr. 12, poz. 125, z późn. zm.) przez kuratorów oświaty oraz warunków
uzyskiwania tytułu laureata lub finalisty ww. przedsięwzięć, uprzejmie
wyjaśniam.

Kuratorzy Oświaty, zgodnie z cyt. powyżej rozporządzeniem, dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów, w zależności od posiadanych środków
finansowych, organizują konkursy:

1) interdyscyplinarne - obejmujące elementy treści podstaw programowych
różnych przedmiotów lub bloków przedmiotowych;

2) przedmiotowe - obejmujące i poszerzające treści podstawy programowej
jednego przedmiotu;

3) tematyczne - związane z wybranym przedmiotem lub blokiem
przedmiotowym.

W związku z napływającymi również do Ministerstwa Edukacji Narodowej
skargami, zapytaniami i wątpliwościami uczniów jak i ich rodziców, podjęto kroki



zmierzające do zweryfikowania zasadności zgłaszanych problemów oraz
poddano analizie rozbieżności występujące w organizacji konkursów.

Na początku czerwca br. odbyło się pierwsze spotkanie z pracownikami
kuratoriów oświaty zajmującymi się organizacją konkursów na terenie danego
województwa. Każdy z przedstawicieli kuratorium oświaty zaprezentował
zasady organizacji konkursów ze szczególnym uwzględnieniem konkursów
przedmiotowych, w tym sposób wyłaniania laureatów i finalistów, ich liczbę oraz
uprawnienia nadawane w systemie egzaminacyjnym.

Pozyskane w czasie spotkania informacje oraz dane statystyczne zebrane
od Kuratorów Oświaty za rok szkolny 2011/2012 (za rok 2012/2013 wpływają
na bieżąco), wykazują, że rozbieżności są istotne, co może powodować
odczucie uczniów dotyczące nierównych warunków w zależności od miejsca
zamieszkania lub miejsca nauki.

Powyższa analiza wykazuje, że organizacja warunków ww. konkursów
realizowana jest w odmienny sposób w zależności od województwa. Konkursy
organizowane przez poszczególnych Kuratorów Oświaty różnią się nie tylko
liczbą, ale także tematyką, poziomem merytorycznym, systemem uprawnień
przy rekrutacji do szkół wyższego szczebla (tzw. punkty), metodą
przechodzenia na poszczególne etapy, a w konsekwencji liczbą finalistów
i laureatów.

Uczestnicy spotkania wyrazili stanowisko, że należy podjąć działania
zmierzające do ujednolicenia istniejącego systemu organizacji konkursów
i zapewnienia wysokiej jakości merytorycznej ich realizacji. Wstępnie
przedstawili również kilka rekomendacji, które mogą zostać uwzględnione
podczas tworzenia nowego porządku prawnego. Na początek września br.
zaplanowano kolejne spotkanie z przedstawicielami kuratoriów oświaty, przed
rozpoczęciem edycji konkursów w roku szkolnym 2013/2014, w celu podjęcia
kolejnych, wspólnych działań oraz wypracowania rekomendacji w kierunku
zmian w powyższym zakresie.

Równolegle do ww. działań, w Ośrodku Rozwoju Edukacji realizowany jest
projekt Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem
zdolnym, który ma na celu wypracowanie rekomendacji do zmian systemowych
w obszarze olimpiad, konkursów i turniejów, które znajdą się
w przygotowywanym raporcie podsumowującym olimpiady pilotażowe w nim
realizowane.
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Ponadto, uprzejmie informuję, że kwestie dotyczące organizacji konkursu
z języka niemieckiego w województwie pomorskim dla uczniów gimnazjum oraz
organizacji konkursu biologicznego w województwie małopolskim, zostały
przekazane do poszczególnych Kuratoriów Oświaty, zgodnie z kompetencjami,
z prośbą o wyjaśnienie.
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