Decyzja nr OA-OR.110.1.7.2020
Śląskiego Kuratora Oświaty
z dnia 30 marca 2020 roku
zmieniająca decyzję OA-OR.110.1.26.2019 z 9 września 2019 roku w sprawie organizacji
Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych
dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego
w roku szkolnym 2019/2020
Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze 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 ze zm.)
oraz na podstawie § 11 d rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca
2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (Dz. U. 2020 r. poz. 493, zm. poz. 530) w związku z rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
stanu epidemii (D. U. 2020 r. poz. 491, zm. poz. 522, poz. 531)
p o s t a n a w i a m:
1. w załączniku do Decyzji OA-OR.110.1.26.2019 z 9 września 2019 roku,
tj. w Zasadach organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół
podstawowych województwa śląskiego, zatwierdzonych przez Śląskiego Kuratora Oświaty
9 września 2019 roku, wprowadzić następujące zmiany:
1) w § 6 dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu:
„3. W przypadku, gdy nie jest możliwa organizacja III stopnia konkursów, w związku z
ogłoszonym stanem epidemii, wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do stopnia finałowego
uzyskują tytuł laureata konkursu z wynikiem 54 punkty.”
2) uchyla się § 19. Zasady wglądu do prac konkursowych
3) § 20. ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„4. Tryb rozpatrywania zastrzeżeń na stopniu wojewódzkim:
1) wojewódzka komisja konkursowa, w składzie nie mniejszym niż 3 swoich
członków, rozpatruje wniesione zastrzeżenia w systemie obiegowym, sporządza
pisemną odpowiedź i wysyła ją zainteresowanemu pocztą elektroniczną w terminie
do 5 dni roboczych po upływie okresu odwoławczego, o którym mowa w ust. 1,”
4) § 20. ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) 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, którego udział w pracach zespołu polega

na udostępnieniu pełnej dokumentacji uczestnika konkursu, wobec którego wniesiono
zastrzeżenia,”
5) § 20. ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) zespół dokonuje rozpatrzenia zastrzeżeń w trybie obiegowym i udziela pisemnej
odpowiedzi zainteresowanemu poczta elektroniczną w terminie do 7 dni roboczych
po upływie okresu odwoławczego, określonego w ust. 4 pkt. 2,
6) § 22. ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zaświadczenia dla laureatów i finalistów konkursów według załączonego wzoru –
ZAŁĄCZNIK NR 1 na podstawie danych ucznia (imię, nazwisko, data i miejsce
urodzenia) i danych szkoły (nazwa i adres szkoły) wprowadzonych przez dyrektora
szkoły oraz liczby punktów i uzyskanego tytułu, wprowadzonych przez
przewodniczącego komisji wojewódzkiej, zostaną zamieszczone na platformie
internetowej Konkursy przedmiotowe.”
7) uchyla się § 22. ust. 2.
8) § 23. ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Za pobranie zaświadczenia o uzyskaniu tytułu finalisty lub laureata z platformy
internetowej Konkursy przedmiotowe odpowiada dyrektor szkoły, z której uczeń
uzyskał tytuł finalisty lub laureata konkursu.
9) § 24. ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zaświadczenia dla laureatów i finalistów konkursu generowane są na podstawie
danych ucznia i szkoły wprowadzonych przez dyrektora szkoły.
10) § 24. ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku stwierdzenia błędu w wygenerowanym zaświadczeniu, który mógł się
pojawić na skutek niepoprawnego wprowadzenia przez dyrektora szkoły danych ucznia i
szkoły, dyrektor szkoły przesyła prośbę o naniesienie prawidłowych danych pocztą
elektroniczną
na adres:
s.kuras@poczta.kuratorium.katowice.pl
oraz
sekretariat_re@kuratorium.katowice.pl ”
11) § 24. ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Po otrzymaniu informacji zwrotnej o naniesieniu poprawek, dyrektor szkoły generuje
zaświadczenie zawierające prawidłowe dane.”
2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Śląskiego Kuratora Oświaty
mgr Jacek Szczotka

