
 
 

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe 



Wojewódzkie  
Konkursy  
Przedmiotowe 

są organizowane  
dla uczniów szkół 
podstawowych. 



Podstawa prawna 

• Art. 51 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 
roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148); 

• § 3 ust. 2 rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 
2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu 
przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad  
(Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.)  



Jak powstają? 

Wielkopolski Kurator Oświaty corocznie:  

→ zarządza Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe. 

→ powołuje Wojewódzkie Komisje Konkursowe. 

→ werbuje autorów, recenzentów i ekspertów. 

→ wyznacza pracowników kuratorium wspomagających 
organizację konkursów. 

→ zatwierdza regulaminy, terminarze, harmonogramy. 



Jakie są cele? 

Udział w konkursach jest dobrowolny. Konkursy umożliwiają: 

→ odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów, 

→ pobudzanie twórczego myślenia, 

→ wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy  
w praktycznym działaniu, 

→ lepsze przygotowanie uczniów do nauki w szkołach wyższego 
stopnia lub do wykonywania zawodu, 

→ wyłonienie grona laureatów i finalistów. 



Z jakich 
przedmiotów? 
W roku szkolnym 2020/2021 odbyły się konkursy z 11 przedmiotów! 



Z WF też??? 



WF – zmagania 2020/2021 



Jakie są nagrody? 

Rywalizacja konkursowa odbywa się na 3 stopniach. 

• FINALISTA otrzymuje 7 punktów rekrutacyjnych! 

• LAUREAT otrzymuje: 

→ pierwszeństwo do szkoły ponadpodstawowej, 

→ zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty, 

→ szóstkę na koniec roku. 



Czy konkursy są trudne? 

Rywalizacja konkursowa odbywa się na 3 stopniach. 

→ 35 000 uczestników stopnia szkolnego, 

→ 1 500 zakwalifikowanych do stopnia rejonowego, 

→ 500 zakwalifikowanych do stopnia wojewódzkiego, 

→ 300 finalistów i 150 laureatów. 



Kiedy trzeba się zgłosić? 

Warto spamiętać, że 

→ zakresy wymagań i literatura już w maju, 

→ terminarz i regulaminy we wrześniu, 

→ szkoły zgłaszają chęć przystąpienia do 15 października, 

→ szkolne komisje konkursowe rejestrują chętnych. 



• Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe 

• Ogólnopolski Konkurs Ignacy Jan Paderewski 

• Wojewódzki Konkurs Budowy i Pilotażu Latawców 

• Wojewódzki Konkurs Kształcenia Słuchu „Ptaków śpiew” 

• Wykaz Zawodów Wiedzy, Artystycznych i Sportowych w Wielkopolsce 

Jesteś zainteresowany? 
Masz pytania? 

 

wizytator Rafał Renz 
tel. 780 386 057 (+sms+Whatsapp+Signal) 

DC: Koordynator Konkursów KO Poznań#7068 
adresy e-mail konkursy@ko.poznan.pl 

paderewski@ko.poznan.pl 

zawody@ko.poznan.pl 

Rafal.Renz@ko.poznan.pl 

 

Dzwoń, smsuj, e-mailuj, 
whatsappuj, signaluj, 

discorduj! 
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