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odpowiadając na pismo z 5 maja br. dotyczące zmian w zakresie organizacji
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, uprzejmie wyjaśniam

W obecnym systemie prawnym, tj. zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie

organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad

konkursy o zasięgu wojewódzkim mogą być organizowane przez kuratora

oświaty, a konkursy o zasięgu ponadwojewódzkim przez właściwych kuratorów

oświaty, na podstawie zawartego porozumienia. Zatem, do kompetencji

właściwego kuratora oświaty należy doprecyzowanie, czy i jaki konkurs

zostanie zorganizowany na terenie danego województwa, jaki będzie on miał

charakter oraz, w przypadku konkursów interdyscyplinarnych i tematycznych,

ich zakres tematyczny. Również zgodnie z ww. rozporządzeniem,

do właściwości kuratora oświaty należy powołanie komisji konkursowej,

zatwierdzenie regulaminu przez nią opracowanego, jak również wydanie

laureatom i finalistom stosownych zaświadczeń.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej,

zauważając, że obecny system organizacji konkursów dla uczniów gimnazjów

przez poszczególnych kuratorów oświaty, nie spełnia oczekiwań wszystkich



uczniów, rodziców, a także środowisk naukowych, zainteresowanych pracą
z uczniem zdolnym w powyższym zakresie, podjęło działania zmierzające
do analizy istniejącego systemu, jego oceny i zasadnych zmian legislacyjnych.

Jednym z efektów powyższych działań była realizacja 4 edycji ogólnopolskich
olimpiad dla uczniów gimnazjów (olimpiady matematycznej, informatycznej
i języka angielskiego) w ramach projektu systemowego „Opracowanie
i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”.
Rekomendacje dla Ministra Edukacji Narodowej będą przygotowane na
zakończenie realizacji projektu w 2014 r.
Obecny stan prawny nie przewiduje organizacji olimpiad dla uczniów
gimnazjów, a jedynie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w których
incydentalnie mogą brać udział uczniowie gimnazjów, za zgodą komitetów
organizacyjnych tych olimpiad.

Dodatkowo, uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej w trakcie
spotkań, które miały miejsce przed poprzednią edycją konkursów i olimpiad,
zarówno z przedstawicielami kuratoriów oświaty oraz w trakcie spotkań
z przedstawieniami komitetów głównych olimpiad dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych, zwracało uwagę na konieczność dostosowania warunków
organizacyjnych konkursów i olimpiad do udziału w nich uczniów
niepełnosprawnych.

Wyraz troski Ministerstwa o uzdolnionych niepełnosprawnych uczniów, znalazł
swoje miejsce również w zaproponowanym przez MEN Ramowym Regulaminie
Olimpiad (RRO), który stał się jednym z kryteriów oceny w konkursie
na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad
w latach szkolnych 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016”.

Zgodnie z ww. Regulaminem, obejmującym również kwestie udziału
w konkursach uczniów niepełnosprawnych, zapoznani zostali również
przedstawiciele kuratoriów oświaty, którym rekomendowano wykorzystanie
przygotowanego dokumentu, z możliwością jego implementacji na terenie
województwa. Omawiane kwestie precyzował 5. Przepisy szczegółowe,

a w szczególności pkt. 5.1. Udział osób niepełnosprawnych organizator
dokona wszelkich starań, aby w miarę możliwości w danych warunkach
organizować zawody w taki sposób i w takich miejscach, by nie wykluczały

udziału osób niepełnosprawnych.

Istotą zaproponowanych zmian, które znalazły swój kierunek w cyt.
Regulaminie, było również uwzględnienie innych, równie istotnych kwestii, m.in.
dotyczących trybu odwoławczego.
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Organizator miał określić, w jakich okolicznościach ma zastosowanie tryb
odwoławczy oraz jak ta procedura powinna przebiegać. Zwrócono uwagę
na istotność tego zapisu zarówno dla uczestnika, jak i organizatora.
Pierwszemu daje prawo do odwołania się od decyzji poszczególnych komisji,
jeśli uważa, że uzyskana przez niego ocena nie odzwierciedla poziomu jego
wiedzy, lub zawody były — według niego — prowadzone z naruszeniem
regulaminu. Z kolei organizatorowi pozwala na uruchomienie przewidzianych
procedur, gdy takie odwołanie zostanie złożone oraz zapewnienie tym samym
wizerunku bezstronności i gwarancji rzetelnie wykonanej pracy.

W kwestii zmiany kwalifikacji, w bieżącym roku szkolnym, Konkursu Wiedzy
Obywatelskiej i Ekonomicznej, organizowanego dla uczniów gimnazjów
województwa mazowieckiego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty,
z przedmiotowego na tematyczny, uprzejmie informuję, że Ministerstwo
Edukacji Narodowej, na podstawie art. 21 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), wystąpiło
do ww. Kuratora Oświaty z prośbą o udzielenie stosownych wyjaśnień w tej
sprawie. Jednocześnie po analizie przytoczonej przez opiekunów uczestników
ww. konkursu argumentacji, zwróciło się do Mazowieckiego Kuratora Oświaty,
o rozważenie możliwości przywrócenia organizacji ww. Konkursu w randze
konkursu przedmiotowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami cyt.
rozporządzenia, w roku szkolnym 2014/2015.

W związku z faktem, że realizacja konkursów w bieżącym roku szkolnym
w poszczególnych województwach jeszcze się nie zakończyła, MEN nie może
w chwili obecnej przedstawić ogólnych wniosków wynikających z ich organizacji
oraz poinformować kuratorów oświaty o wynikach ich analizy.

Po zakończeniu tegorocznej edycji konkursów organizowanych przez kuratorów
oświaty oraz jej podsumowania w województwach, przykładem roku ubiegłego,
Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje zorganizowanie spotkania
z przedstawicielami kuratoriów oświaty, celem dokonania ogólnego
podsumowania tegorocznej edycji, przedmiotowej analizy skarg, wniosków,
oraz sugestii zgłaszanych przez zainteresowanych.
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