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1. Niniejszy dokument stanowi załącznik do wydanych przez Kuratorium Oświaty  w Katowicach 

„Zasad organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych 

województwa śląskiego”, zgodnie z którymi za przeprowadzenie pierwszego, drugiego                         

i trzeciego stopnia konkursów ze wszystkich przedmiotów odpowiada dyrektor szkoły. 

 

2. Dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję konkursową, która składa się z komisji ds. organizacji 

konkursów i podkomisji konkursowych dla każdego konkursu, która do dnia 7 października 2022 

ustala regulamin przebiegu pierwszego etapu konkursów przedmiotowych organizowanych                   

w SSP. 

 

3. Do dnia 7 października 2022 przewodniczący szkolnej komisji konkursowej ds. organizacji 

konkursów zapewnia uczniom możliwość zapoznania się z  zakresem  wiedzy  i umiejętności 

wymaganych na pierwszym stopniu konkursu ze wszystkich konkursów, które będą 

organizowane na terenie szkoły. Informacje na ten temat znajdą się na tablicy informacyjnej            

w szkole oraz na stronie internetowej szkoły. 

 

4. Zakres wiedzy  i umiejętności wymagany na pierwszym stopniu konkursu przygotowywany jest 

przez wyznaczonych przez Dyrektora nauczycieli. 

 

5. Uczniowie deklarują chęć przystąpienia do danego konkursu przedmiotowego do dnia                   

10 października 2022. Listy osób biorących udział w konkursie sporządzają  nauczyciele 

przygotowujący zakres wiedzy i umiejętności wymagany na pierwszym stopniu konkursu               

z danego przedmiotu. 

 

6. Wyznaczeni przez Dyrektora nauczyciele uczący danego przedmiotu, z którego organizowany 

jest Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy, przygotowują arkusze konkursowe dla uczniów  

przystępujących do konkursu, w oparciu o przygotowany uprzednio zakres wiedzy                                  

i umiejętności wymagany na pierwszym stopniu danego konkursu. 

 

7.  Zasady wglądu i tryb wnoszenia zastrzeżeń są takie same jak w dokumencie zatytułowanym 

„Zasady organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych 

województwa śląskiego” przygotowanym przez Kuratorium Oświaty w Katowicach (patrz 

rozdział V we wspomnianym powyżej dokumencie). 

 

8. Załącznikiem nr 1 do niniejszego dokumentu jest lista członków szkolnej komisji konkursowej 

ds. organizacji konkursów oraz lista członków podkomisji konkursowych. 

 

9. Załącznikiem nr 2 jest lista nauczycieli wyznaczonych do przygotowania zakresu wiedzy                         

i umiejętności wymaganych na pierwszym stopniu konkursu oraz przygotowujących arkusze 

konkursowe wraz z  kluczem  odpowiedzi.  
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10.  Załącznikiem nr 3 do niniejszego dokumentu jest Regulamin organizacji wojewódzkich 

kuratoryjnych konkursów przedmiotowych dla uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej na 

pierwszym stopniu w roku szkolnym 2022/2023. 

Załącznik nr 1 

 

Skład Szkolnej Komisji Konkursowej ds. organizacji konkursów: 

1. Joanna Parczyk     ( przewodniczący komisji) 

2. Iwona Walczak     (zastępca przewodniczącego) 

 

Skład podkomisji konkursowych: 

Język polski: 

1. Przewodniczący: Joanna Parczyk 

2. Członek: Ewa Siwczyk 

Matematyka: 

1. Przewodniczący: Joanna Parczyk 

2. Członek: Anita Kocek 

Język angielski: 

1. Przewodniczący: Iwona Walczak 

2. Członek: Joanna Parczyk 

Historia: 

1. Przewodniczący: Joanna Parczyk 

2. członek: Maria Żółkiewska 

Biologia, Chemia: 

1. przewodniczący: Joanna Parczyk 

2. członek: Grażyna Drewniak-Rączka 

Geografia: 

1. Przewodniczący: Joanna Parczyk 

2. Członek: Łukasz Waga 

Fizyka: 

1. Przewodniczący: Joanna Parczyk 

2. Członek: Maria Baron 

Język niemiecki: 

1. Przewodniczący: Joanna Parczyk 

2. Członek: Alina Hoszek 

Język hiszpański: 

1. Przewodniczący: Joanna Parczyk 

2. Członek: Justyna Hamróz 
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Załącznik nr 2 

 

Lista nauczycieli wyznaczonych do przygotowania zakresu wiedzy i umiejętności 

wymaganych na pierwszym stopniu konkursów przedmiotowych oraz 

przygotowanie arkuszy konkursowych wraz z kluczem odpowiedzi 

  

Lp. Imię i nazwisko Przedmiot  

1 Język polski Ewa Siwczyk, Iwona Walczak 

2 Matematyka Anita Kocek 

3 Język angielski Joanna Parczyk, Maria Żółkiewska 

4 Historia Maria Żółkiewska 

5 Biologia Grażyna Drewniak-Rączka 

6 Geografia Łukasz Waga 

7 Chemia Grażyna Drewniak-Rączka 

8 Fizyka Maria Baron 

9 Język niemiecki Alina Hoszek 

10 Język hiszpański Justyna Hamróz 
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Załącznik nr 3 

 

 

Regulamin organizacji                                        

wojewódzkich kuratoryjnych konkursów 

przedmiotowych dla uczniów                                          

Społecznej Szkoły Podstawowej                                       

na pierwszym stopniu w roku szkolnym 2022/23 

 
1. Pierwszy stopień konkursu z danego przedmiotu odbędzie się w szkole,                           

w wyznaczonym przez Dyrektora szkoły terminie, jednak nie później niż do 28 

października 2022. Szczegółowy terminarz konkursów podany zostanie do dnia 7 

października 2022. 

 

2. W SSP w Chorzowie uczniowie mogą przystąpić do następujących konkursów 

przedmiotowych: z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, historii, 

biologii, geografii, chemii, fizyki, języka niemieckiego, języka hiszpańskiego. 

 

3. Pierwszy stopień konkursu przeprowadzany jest w formie pisemnej. 

 

4. Czas trwania pierwszego stopnia konkursu z każdego przedmiotu wynosi                           

90 minut. 

 

5. Maksymalna ilość punktów do zdobycia na pierwszym stopniu konkursu wynosi 60 

punktów. 

 

6. Do drugiego stopnia konkursu klasyfikują się uczniowie, którzy na pierwszym 

stopniu uzyskali co najmniej 85% wszystkich punktów do zdobycia (51 pkt.). 
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7. Przewodniczący szkolnej komisji ds. organizacji konkursów przedmiotowych                  

jest odpowiedzialny za organizację konkursów i za ogłoszenie list osób, które 

przeszły na drugi stopień danego konkursu. 

 

8. Przewodniczący szkolnej komisji konkursowej ds. organizacji konkursów jest 

odpowiedzialny za powołanie podkomisji konkursowych dla każdego konkursu 

organizowanego przez szkołę. W skład podkomisji konkursowej wchodzi                       

co najmniej dwóch nauczycieli (przewodniczący i członek), w tym co najmniej 

jeden nauczyciel przedmiotu, z którego organizowany jest konkurs (członek 

komisji). Podkomisja szkolna odpowiada za przeprowadzenie danego konkursu, 

ocenia prace uczniów, a po zakończeniu pracy sporządza protokół wg wzoru 

przedstawionego   w załączniku nr 1 i  nr 2 do niniejszego Regulaminu. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

Protokół  

pierwszego stopnia Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego 

z …………………………………………………………………………… 

dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego  

w roku szkolnym 2022/2023 

Aktualna nazwa szkoły................................................................................................................. 

Adres i telefon ............................................................................................................................... 

Adres e-mail .................................................................................................................................. 

Gmina/Powiat ............................................................................................................................... 

Wydział Nadzoru Edukacji/Delegatura Kuratorium Oświaty w ..................................................... 

/wybrać właściwy podmiot nadzorujący szkołę/. 

Szkolna komisja konkursowa w składzie: 

Lp. imię i nazwisko nauczyciela funkcja podpis 

1  Przewodniczący  

2  Członek  

 

stwierdza, że eliminacje pierwszego stopnia konkursu zostały przeprowadzone zgodnie z regulaminem 

zatwierdzonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty. 

 
Liczba uczniów biorących udział w konkursie ……………………………………………… 

          Liczba uczniów zakwalifikowanych do drugiego stopnia …………………………………… 

          Dodatkowe informacje o przebiegu konkursu ……………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

.......................................... 

miejscowość, data 

 

……………………………………….. 

podpis Przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursowej 
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ZAŁĄCZNIK NR 2  
 

Wykaz uczniów,  
którzy uzyskali kwalifikację do drugiego stopnia 

Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego  
z Języka Angielskiego 

dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego  

w roku szkolnym 2022/2023 

 

Lp. imię i nazwisko ucznia  klasa 
liczba  

uzyskanych punktów 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

...................... ............................. ................................ 

data pieczątka szkoły podpis Dyrektora szkoły 

 

 


