Regulamin Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych
województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2022/2023
1. Organizatorem konkursów jest Wielkopolski Kurator Oświaty.
2. Konkursy składają się z 3 stopni: szkolnego, rejonowego, wojewódzkiego.
3. Merytorycznie konkursy obejmują wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej kształcenia
ogólnego poszerzone o zagadnienia szczegółowe omówione w regulaminach poszczególnych konkursów:
www.ko.poznan.pl/konkursy
4. Na poszczególnych etapach konkursów uczniowie rozwiązują test konkursowy, który składa się z zadań
otwartych i zamkniętych.
5. Za organizację i przeprowadzenie etapu szkolnego każdego z konkursów odpowiada Dyrektor szkoły oraz
powołane pisemnie przez niego Szkolne Komisje Konkursowe. W pracach komisji etapu szkolnego, rejonowego i
wojewódzkiego mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
6. Szkolne Komisje Konkursowe wykorzystują testy przygotowane przez osoby wyznaczone przez Wielkopolskiego
Kuratora Oświaty.
7. Zgłoszenie do konkursu związane jest z uzyskaniem oświadczeń rodziców o akceptacji odpowiednich
Regulaminów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa
wielkopolskiego w roku szkolnym 2022/2023, oświadczeń dotyczących ochrony danych osobowych i wyrażeniu
zgody na publikowanie danych osobowych uczestnika konkursu oraz jego wyników na poszczególnych etapach
konkursów - wzory dokumentów do odebrania u przewodniczących Szkolnych Komisji Konkursowych.
8. Na każdym stopniu konkursu uczestnicy mają za zadanie rozwiązać test konkursowy, który składa się z zadań
zamkniętych i otwartych. Testy konkursowe na poszczególnych stopniach konkursu są opracowane i
udostępnione w dwóch wersjach do wyboru przez dyrektora szkoły: wersja drukowana to pliki pdf do pobrania,
wydrukowania i rozdysponowania uczestnikom o określonej godzinie w dniu danego stopnia konkursu oraz
wersja internetowa – do rozwiązania przy stanowisku komputerowym w szkole lub w uzasadnionych
przypadkach poza szkołą (w miejscu przebywania uczestnika). Do obu wersji testu obowiązują te same kryteria i
zasady oceniania. W celu zapoznania się z mechanizmem i nawigacją w teście internetowym udostępniony jest
krótki film instruktażowy.
9. Dla każdego ucznia, chętnego do przystąpienia do konkursu, dyrektor szkoły zakłada konto na
platformie konkursowej wpisując jego imię, nazwisko i klasę, a w przypadku ucznia
spoza szkoły zaznacza także opcję uczeń innej szkoły: 1) każdemu uczestnikowi system wygeneruje unikalne
dane dostępowe (login i hasło) widoczne tylko dla komisji konkursowej, 2) jeśli uczestnik bierze udział w
konkursach z różnych przedmiotów, to w każdym z nich musi mieć założone konto (oddzielny login i hasło),
3) nie wolno przekazywać danych dostępowych innym uczestnikom ani zamieniać danych pomiędzy
uczestnikami – grozi to dyskwalifikacją, login uczestnika jest niezbędny do zakodowania pracy konkursowej
w przypadku przeprowadzenia konkursu w wersji drukowanej, 5) login i hasło są niezbędne do zalogowania
się na platformie konkursowej przez uczestnika w przypadku przeprowadzenia konkursu w wersji
internetowej, 6) dane dostępowe muszą zostać przekazane uczestnikowi w przeddzień
stopnia szkolnego i obowiązują również na kolejnych stopniach konkursu, 7) stały dostęp uczestnika do
platformy zapewnia mu wgląd w informacje i dane udostępniane na bieżąco przez Organizatora.
10. Udział uczniów w eliminacjach konkursowych jest dobrowolny.
11. Uczeń przystępujący do poszczególnych etapów konkursów zobowiązany jest do posiadania ważnej legitymacji
szkolnej oraz przyborów dopuszczonych zgodnie z odpowiednimi regulaminami.
12. Podczas trwania konkursów uczeń pracuje samodzielnie, zachowuje spokój i nie zakłóca w żaden inny sposób
przebiegu konkursu (nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca, nie porozumiewa się z innymi uczestnikami,
nie wypowiada uwag i komentarzy, nie zadaje pytań dotyczących zadań konkursowych, nie korzysta z żadnych
niedozwolonych materiałów oraz środków łączności, w tym telefonów komórkowych).
13. W szczególnych przypadkach uczeń może opuścić salę, w której rozwiązuje test konkursowy, w każdym czasie
po poinformowaniu o swoim zamiarze komisji konkursowej i oddaniu pracy konkursowej przewodniczącemu
komisji. Wydarzenie to zostaje odnotowane w protokole przeprowadzenia konkursu.
14. Uczestnik konkursu, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, pozostaje w sali na swoim miejscu.
15. W przypadku stwierdzenia przez komisję naruszenia przez ucznia zasad regulaminu konkursu Przewodniczący
Komisji Konkursowej przerywa jego pracę i nakazuje opuszczenie sali, co odnotowuje w protokole
przeprowadzenia konkursu.

16. Nie przewiduje się dodatkowego postępowania konkursowego dla uczestników, którzy w wyznaczonym terminie
nie przystąpią do danego stopnia konkursu.
17. Wyniki etapu szkolnego konkursu ogłoszone są w formie komunikatu, w wersji papierowej na tablicy ogłoszeń
w ciągu 3 dni roboczych od daty przeprowadzenia eliminacji konkursowych.
18. Dyrektor szkoły przyjmuje odpowiedzialność za prawidłowe wypełnienie protokołu on-line, w terminie do 7 dni
od daty przeprowadzenia etapu szkolnego.
19. Za zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczniom/uczestnikom etapu szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego
odpowiada dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.
20. Terminy etapów szkolnych:
• Wojewódzki Konkurs Chemiczny – 27.10.22r. godz. 14.00, czas trwania – 75 min
• Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego –28.10.22r. godz. 14.00, czas trwania – 90 min
• Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego – 20.10.22r. godz. 14:00, czas trwania – 60 min
• Wojewódzki Konkurs Biologiczny - 24.10.22r. godz. 14.00, czas trwania – 60 min
• Wojewódzki Konkurs Matematyczny - 25.10.22r. godz. 14.00, czas trwania – 90 min
• Wojewódzki Konkurs Historyczny - 15.11.22r. godz. 14.00, czas trwania – 70 min
• Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego - 16.11.22r. godz. 14.00, czas trwania – 60 min
• Wojewódzki Konkurs Fizyczny - 7.11.22r. godz. 14.00, czas trwania – 90 min
• Wojewódzki Konkurs Geograficzny - 8.11.22r. godz. 14.00, czas trwania – 60 min
Wszelkie informacje na temat konkursów przedmiotowych organizowanych na terenie województwa wielkopolskiego, w
szczególności zarządzenia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawach konkursów, miejsca przeprowadzania stopnia
rejonowego i wojewódzkiego oraz ostateczne wyniki stopnia wojewódzkiego będą przekazywane zainteresowanym
poprzez publikowanie ich na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu w zakładce Rodzice i
uczniowie/Konkursy, olimpiady, projekty/Konkursy przedmiotowe organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora
Oświaty oraz Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w zakładce Konkursy/ Konkursy przedmiotowe
organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
Poznań, 04.10.22r.

