
ZARZĄDZENIE Nr 44

MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 17 lipca 2017 r.

w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów 
województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2017/2018

Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 7 i 8, art. 44j oraz art. 44zx ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r.  poz. 1943 ze zm.), § 1-6 oraz §15 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 13, poz. 125 
z późn. zm), § 6 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie 
stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 
17 stycznia 2012 r.   zmienionego zarządzeniem Nr 41 z dnia 30 sierpnia 2013 r. oraz Nr 72 
z dnia 28 października 2015 r., w związku z umową Nr 1 z dnia 10.07.2017 r. pomiędzy 
Kuratorium Oświaty w Warszawie i Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli oraz umową Nr 2 z dnia 10.07.2016 r. pomiędzy Kuratorium Oświaty w 
Warszawie i Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 
zarządza się, co następuje:

§ 1. W roku szkolnym 2017/2018 na terenie województwa mazowieckiego przeprowadzone  
       zostaną konkursy przedmiotowe dla uczniów gimnazjów z następujących przedmiotów:

1) język polski;
2) historia;
3) biologia;
4) chemia;
5) fizyka;
6) geografia;
7) wiedza o społeczeństwie;
8) matematyka;
9) język angielski;
10) język niemiecki;
11) język francuski;
12) język rosyjski;
13) język hiszpański;
14) informatyka.

§ 2. Konkursy przedmiotowe, o których mowa w § 1, zorganizują i przeprowadzą:
1) Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli – konkursy, 

o których mowa w § 1 pkt 1-13;
adres: ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa;

2) Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów – konkurs, 
o którym mowa w § 1 pkt 14;
adres: ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa.

§ 3. 1. Konkursy przedmiotowe, o których mowa w § 1, przygotują i przeprowadzą powołane 
przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty Wojewódzkie Komisje Konkursowe.

2. Rejonowe Komisje Konkursowe powoła odpowiednio Dyrektor Mazowieckiego 
Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Dyrektor Ośrodka Edukacji 
Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

3. Szkolne Komisje Konkursowe powołają dyrektorzy szkół.
4. Organizatorzy konkursów, o których mowa w § 2,  opracują Regulaminy konkursów 

i przedłożą je do zatwierdzenia przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
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5. Przewodniczący i członkowie Wojewódzkich Komisji Konkursowych są zobowiązani 
do przygotowywania, przechowywania i przekazywania tematów konkursowych 
w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie.

§ 4. 1. Konkursy kieruje się do uczniów szczególnie uzdolnionych, wykazujących 
zainteresowanie związane z wybranym przedmiotem.

2. W przypadku, gdy w szkole, do której uczeń uczęszcza, nie organizuje się 
konkursów, uczeń może do nich przystąpić w innej szkole, wskazanej przez 
dyrektora.

3. Dyrektor szkoły informuje uczniów o organizacji, terminach przeprowadzania 
i warunkach udziału w konkursach.

4. Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny.
§ 5. Obserwatorami konkursów mogą być, upoważnieni przez Mazowieckiego Kuratora 

Oświaty, pracownicy Kuratorium Oświaty w Warszawie.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Pani Krystynie Musze – Dyrektorowi Wydziału 

Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty w Warszawie.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/

Aurelia Michałowska


