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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 29 stycznia 2002 r.
w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 1996 r.
Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28,
poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759
i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19,
poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120,
poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320 oraz z 2001 r. Nr 111,
poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. 1. Dla uczniów klas IV—VI szkó∏ podstawowych
oraz dla uczniów gimnazjów organizowane sà konkursy.
2. Konkursy dla uczniów szkó∏ podstawowych mogà byç organizowane ze wszystkich zaj´ç edukacyjnych obj´tych ramowym planem nauczania szko∏y
podstawowej dla klas IV—VI.

3. Konkursy dla uczniów gimnazjów mogà byç organizowane ze wszystkich zaj´ç edukacyjnych obj´tych ramowym planem nauczania gimnazjum.
§ 2. Konkursy mogà byç organizowane jako:
1) konkursy interdyscyplinarne — obejmujàce elementy treÊci podstaw programowych ró˝nych
przedmiotów lub bloków przedmiotowych,
2) konkursy przedmiotowe — obejmujàce i poszerzajàce treÊci podstawy programowej jednego przedmiotu,
3) konkursy tematyczne — zwiàzane z wybranym
przedmiotem lub blokiem przedmiotowym.
§ 3. 1. Konkursy mogà mieç zasi´g wojewódzki lub
ponadwojewódzki.
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2. Konkursy o zasi´gu wojewódzkim organizuje kurator oÊwiaty, a konkursy o zasi´gu ponadwojewódzkim organizujà w∏aÊciwi kuratorzy oÊwiaty, na podstawie zawartego porozumienia.
§ 4. 1. Konkurs przygotowuje i przeprowadza wojewódzka komisja konkursowa powo∏ana przez kuratora
oÊwiaty, który okreÊla zadania komisji oraz zatwierdza
regulamin konkursu, opracowany przez komisj´.
2. Regulamin konkursu zawiera w szczególnoÊci:
1) liczb´ stopni konkursu oraz sposób i terminy przeprowadzania eliminacji, w tym ustalania i og∏aszania wyników,
2) zakres wiedzy i umiej´tnoÊci wymaganych na poszczególnych stopniach konkursu,
3) wykaz literatury obowiàzujàcej uczestników oraz
stanowiàcej pomoc dla nauczyciela,
4) kryteria kwalifikowania uczestników do kolejnych
stopni konkursu, warunki uzyskiwania wyró˝nieƒ
oraz tytu∏ów laureata lub finalisty konkursu,
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§ 6. Kurator oÊwiaty mo˝e zleciç zorganizowanie
i przeprowadzenie konkursu podmiotowi prowadzàcemu dzia∏alnoÊç edukacyjnà w zakresie odpowiadajàcym danemu rodzajowi konkursu, na zasadach i w trybie okreÊlonych w odr´bnych przepisach. Przepisy § 4
i 5 stosuje si´ odpowiednio.
§ 7. 1. Dla uczniów szkó∏ ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokszta∏càcych, liceów profilowanych, techników, uzupe∏niajàcych liceów ogólnokszta∏càcych
i techników uzupe∏niajàcych oraz dla uczniów ponadpodstawowych szkó∏ Êrednich, ogólnokszta∏càcych
i zawodowych, dajàcych mo˝liwoÊç uzyskania Êwiadectwa dojrza∏oÊci, z ka˝dego przedmiotu ogólnokszta∏càcego lub dziedziny wiedzy mogà byç organizowane:
1) olimpiady interdyscyplinarne — obejmujàce elementy treÊci podstaw programowych ró˝nych
przedmiotów,
2) olimpiady przedmiotowe — obejmujàce i poszerzajàce treÊci podstawy programowej jednego przedmiotu przewidzianego w ramowym planie nauczania,

5) tryb pracy komisji na poszczególnych stopniach
konkursu.

3) olimpiady z przedmiotów dodatkowych — obejmujàce wiedz´ z przedmiotów, które mogà byç nauczane jako przedmioty dodatkowe,

3. Kurator oÊwiaty przekazuje do szkó∏ regulamin
konkursu przeprowadzanego w danym roku szkolnym,
w terminie do dnia 30 wrzeÊnia.

4) olimpiady tematyczne — zwiàzane z wybranym
przedmiotem lub dziedzinà wiedzy.

4. Regulamin konkursu nie mo˝e byç zmieniany
w ciàgu roku szkolnego.
5. Przepisy ust. 1—4 stosuje si´ odpowiednio do
konkursów o zasi´gu ponadwojewódzkim.
§ 5. 1. Kurator oÊwiaty, w∏aÊciwy ze wzgl´du na siedzib´ szko∏y, do której ucz´szcza laureat lub finalista
konkursu, wydaje laureatowi lub finaliÊcie zaÊwiadczenie zawierajàce:
1) oznaczenie komisji konkursowej,
2) nazw´ konkursu,
3) imi´ i nazwisko oraz dat´ i miejsce urodzenia laureata lub finalisty,
4) nazw´ szko∏y, do której ucz´szcza laureat lub finalista,
5) uzyskany wynik i przyznany tytu∏ laureata lub finalisty,

2. W olimpiadzie mogà równie˝ uczestniczyç — za
zgodà komitetów okr´gowych — laureaci konkursów,
rekomendowani przez komisje konkursowe, o których
mowa w § 4, oraz uczniowie szkó∏ podstawowych, gimnazjów, zasadniczych szkó∏ zawodowych i szkó∏ zasadniczych — realizujàcy indywidualny program lub tok
nauki, rekomendowani przez szko∏´.
§ 8. Olimpiad´ organizuje si´ jako trójstopniowe zawody o zasi´gu ogólnopolskim, w których wymagany
jest od uczestników nast´pujàcy zakres i poziom wiedzy oraz umiej´tnoÊci:
1) w zawodach pierwszego stopnia (szkolnych i mi´dzyszkolnych) — wystarczajàcy do uzyskania oceny bardzo dobrej na zakoƒczenie nauki przedmiotu,
2) w zawodach drugiego stopnia (okr´gowych) — niezb´dny do uzyskania oceny celujàcej na zakoƒczenie nauki przedmiotu,
3) w zawodach trzeciego stopnia (centralnych) — w zakresie wskazanym w programie danej olimpiady.

6) numer, dat´ i miejsce wystawienia zaÊwiadczenia,

2. Kurator oÊwiaty prowadzi ewidencj´ wydanych
zaÊwiadczeƒ.

§ 9. 1. Olimpiady mogà byç organizowane przez
szko∏y wy˝sze i inne instytucje naukowe oraz stowarzyszenia naukowe i naukowo-techniczne, zwane dalej
„organizatorami”. W organizacji olimpiad mogà
uczestniczyç kuratorzy oÊwiaty.

3. ZaÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 1, jest
wa˝ne na terenie ca∏ego kraju.

2. Organizator powo∏uje komitet g∏ówny olimpiady, okreÊlajàc w akcie powo∏ania nazw´ olimpiady

7) podpis i piecz´ç kuratora oÊwiaty.
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i siedzib´ komitetu g∏ównego. W sk∏ad komitetu g∏ównego wchodzà nauczyciele akademiccy, nauczyciele
szkó∏ ponadgminazjalnych i szkó∏ ponadpodstawowych, o których mowa w § 7 ust. 1, oraz specjaliÊci
z dziedziny nauk obj´tych programem olimpiady.

2) terminy zawodów drugiego i trzeciego stopnia
olimpiady planowanej na kolejny rok szkolny wymagajà uzgodnienia z ministrem w∏aÊciwym do
spraw oÊwiaty i wychowania, w terminie do dnia
30 czerwca.

3. Komitet g∏ówny olimpiady opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia organizatorowi program olimpiady oraz regulamin olimpiady.

§ 12. Komitet g∏ówny olimpiady lub turnieju mo˝e
organizowaç jednorazowe okolicznoÊciowe konkursy
tematyczne.

4. Regulamin olimpiady zawiera w szczególnoÊci:
1) tryb powo∏ywania komitetów okr´gowych oraz
tryb pracy komitetu g∏ównego i komitetów okr´gowych,
2) tryb przeprowadzania zawodów poszczególnych
stopni, w tym powo∏ywania komisji przeprowadzajàcych zawody, szczegó∏owy tryb opracowywania
zadaƒ, oceny prac oraz ustalania i og∏aszania wyników zawodów,
3) kryteria kwalifikowania uczestników do zawodów
kolejnych stopni,
4) warunki uzyskiwania wyró˝nieƒ oraz tytu∏ów laureata lub finalisty olimpiady,
5) warunki kwalifikowania laureatów do udzia∏u
w olimpiadzie mi´dzynarodowej,
6) rodzaj dokumentacji z zawodów pierwszego i drugiego stopnia.
5. Regulamin olimpiady mo˝e zawieraç warunki
udzia∏u w olimpiadzie uczniów zamieszka∏ych poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 10. 1. Dla uczniów zasadniczych szkó∏ zawodowych, szkó∏ zasadniczych i szkó∏ Êrednich zawodowych
mogà byç organizowane turnieje, jako trójstopniowe
zawody o zasi´gu ogólnopolskim, obejmujàce problematyk´ zwiàzanà z przygotowaniem do podj´cia pracy
zawodowej.
2. Do organizacji turniejów stosuje si´ odpowiednio § 8 i 9, z tym ˝e organizatorami turniejów mogà byç
tak˝e stowarzyszenia zawodowe i inne organizacje zawodowe, których dzia∏alnoÊç jest zwiàzana z danà dziedzinà wiedzy lub zawodem.
§ 11. 1. Komitet g∏ówny olimpiady lub turnieju
opracowuje tematy zawodów drugiego i trzeciego
stopnia lub wszystkich stopni i przekazuje je komisjom
przeprowadzajàcym zawody w sposób uniemo˝liwiajàcy ich nieuprawnione ujawnienie do chwili rozpocz´cia zawodów. Komitet g∏ówny olimpiady lub turnieju
decyduje o sposobie przygotowywania tematów zawodów pierwszego stopnia.
2. Terminy przeprowadzania olimpiad i turniejów
ustalajà komitety g∏ówne, z tym ˝e:
1) zawody trzeciego stopnia powinny odbyç si´ do
dnia 30 kwietnia; olimpiady i turnieje wymagajàce
przeprowadzania çwiczeƒ praktycznych mogà byç
organizowane w innych terminach,

§ 13. 1. Komitet g∏ówny olimpiady lub turnieju wydaje laureatowi lub finaliÊcie zaÊwiadczenie, wed∏ug
wzoru okreÊlonego w za∏àczniku do rozporzàdzenia.
2. Komitet g∏ówny olimpiady lub turnieju prowadzi
ewidencj´ wydanych zaÊwiadczeƒ.
§ 14. Uprawnienia przys∏ugujàce laureatom i finalistom konkursów, olimpiad i turniejów okreÊlajà odr´bne przepisy.
§ 15. 1. W przypadku gdy w szkole, do której uczeƒ
ucz´szcza, nie organizuje si´ konkursu, olimpiady lub
turnieju, uczeƒ mo˝e do nich przystàpiç w szkole wskazanej przez dyrektora szko∏y. Uczniowie przyst´pujà do
zawodów dobrowolnie.
2. Dyrektor szko∏y informuje uczniów o organizacji,
terminach przeprowadzania i warunkach udzia∏u
w konkursach, olimpiadach i turniejach.
3. Organizatorzy konkursów, olimpiad i turniejów
pokrywajà koszty podró˝y, wy˝ywienia i noclegu
uczestników oraz, w miar´ mo˝liwoÊci, ich opiekunów.
§ 16. Komitet g∏ówny olimpiady lub turnieju gromadzi dokumentacj´ dotyczàcà olimpiady lub turnieju,
a w szczególnoÊci:
1) dokumentacj´ w sprawie powo∏ania olimpiady lub
turnieju,
2) prace pisemne uczestników zawodów trzeciego
stopnia (z zawodów trzeciego stopnia i z zawodów
drugiego stopnia) z ostatnich 2 lat,
3) informatory olimpiady lub turnieju i tematy zawodów,
4) listy laureatów i nauczycieli, którzy przygotowali
laureata do olimpiady lub turnieju.
§ 17. 1. Konkursy, olimpiady i turnieje w roku szkolnym 2001/2002 prowadzone sà wed∏ug dotychczasowych regulaminów.
2. Regulaminy konkursów, olimpiad i turniejów
przeprowadzanych w roku szkolnym 2002/2003 nale˝y
dostosowaç do przepisów rozporzàdzenia w terminie
do dnia 30 czerwca 2002 r.
§ 18. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. ¸ybacka
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
29 stycznia 2002 r. (poz. 125)

WZÓR
...............................................
(nazwa komitetu g∏ównego
olimpiady lub turnieju)

...............................................
...............................................
(siedziba komitetu g∏ównego)

ZAÂWIADCZENIE
...........................................................................................................................................................................................
(imi´ i nazwisko)

urodzony(a) dnia .......................................................... 19..... r. w ..................................................................................
uczeƒ/uczennica klasy .....................................................................................................................................................
(nazwa i adres szko∏y)

...........................................................................................................................................................................................
bra∏(a) udzia∏ w .................................................................................................................................................................
(nazwa olimpiady lub turnieju)

...........................................................................................................................................................................................
przeprowadzon........... w dniu .........................................................................................................................................
(dzieƒ, miesiàc, rok)

w ............................................................................ i uzyska∏(a) tytu∏* ............................................................................

Nr ................
..............................................................
(podpis i piecz´ç przewodniczàcego
komitetu g∏ównego olimpiady lub turnieju)

....................................
(miejscowoÊç, data)

* Nale˝y wpisaç tytu∏ laureata lub finalisty.

