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Załącznik 

do Zarządzenia Nr 57/2022 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 września 2022 r. 

 

 

Regulamin konkursów przedmiotowych 

dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego  

w roku szkolnym 2022/2023 
 

 

Założenia ogólne 

§ 1. 1. Celem konkursów jest rozwijanie zainteresowań i motywowanie uczniów do uczenia 

się oraz wspieranie uzdolnień uczniów. Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny. 

2. W roku szkolnym 2022/2023 konkursy organizowane są dla uczniów klas IV-VIII szkół 

podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego w oparciu o Regulamin konkursów 

przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego w roku 

szkolnym 2022/2023, zwany dalej „Regulaminem konkursów przedmiotowych”. 

3. Zakres materiału konkursowego obejmuje i poszerza treści podstawy programowej 

kształcenia ogólnego z danego przedmiotu. 

4. Organizacja konkursów prowadzona jest z wykorzystaniem strony internetowej 

www.konkursy.ko.olsztyn.pl – zwanej dalej Platformą.  

5. Platforma jest narzędziem wspomagającym pracę komisji konkursowych.  

6. Dyrektorzy szkół ponoszą odpowiedzialność za zabezpieczenie haseł dostępowych do 

Platformy otrzymanych drogą elektroniczną. Osoby, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2, podpisują 

zobowiązania służbowe (załącznik nr 4). 

 

Etapy konkursu 

§ 2. Ustala się dwa etapy konkursu: 

1) szkolny - przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa z danego przedmiotu powołana przez 

dyrektora szkoły, w skład której wchodzą: przewodniczący oraz członkowie komisji. Za 

organizację etapu szkolnego danego konkursu odpowiada dyrektor szkoły, 

2)  wojewódzki – przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa z danego przedmiotu 

(realizator konkursu) powołana przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, w skład 

której wchodzą: przewodniczący oraz członkowie komisji konkursowych. Za organizację 

etapu wojewódzkiego konkursu z danego przedmiotu odpowiada właściwy przewodniczący. 

 

§ 3. 1 Etap szkolny przeprowadzany jest w szkole, która zarejestruje na Platformie  

w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2022 r. liczbę uczniów, biorących udział  

w konkursie. Za poprawność wszystkich informacji zamieszczanych przez szkołę na Platformie 

odpowiada dyrektor szkoły. 

2. Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim uczestniczyć uczniowie, którzy zadeklarują 

w swojej macierzystej szkole chęć udziału. W przypadku gdy w szkole, do której uczeń 

uczęszcza, nie organizuje się konkursu, uczeń może do niego przystąpić w innej szkole 

wskazanej przez dyrektora macierzystej szkoły w oparciu o porozumienie między szkołami. 

Formę porozumienia określają dyrektorzy szkół. 

3. Etap szkolny konkursu przeprowadza się w oparciu o arkusz konkursowy przygotowany 

przez Wojewódzką Komisję Konkursową z danego przedmiotu. Etap szkolny konkursu szkoła 

może zorganizować w dwóch częściach; w tym przypadku do części pierwszej arkusz 

konkursowy przygotowuje Szkolna Komisja Konkursowa. Część druga etapu szkolnego 

realizowana jest zgodnie z harmonogramem i terminami określonymi w terminarzu konkursów 

przedmiotowych (załącznik nr 7).  

http://www.konkursy.ko.olsztyn.pl/
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4. Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej z danego przedmiotu  

w określonym dniu konkursu udostępnia na Platformie arkusz konkursowy, który pobierają 

wyłącznie szkoły, o których mowa w ust. 1.  

5. Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej odpowiedzialny jest za powielenie 

arkuszy konkursowych w liczbie egzemplarzy zgodnej z liczbą uczniów, przystępujących do 

konkursu na etapie szkolnym oraz ich zabezpieczenie do chwili rozpoczęcia konkursu  

z zachowaniem tajemnicy służbowej. 

6. Klucz odpowiedzi do zadań konkursowych Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji 

Konkursowej z danego przedmiotu udostępnia na Platformie 60 minut po zakończeniu 

rozwiązywania zadań konkursowych przez uczestników.  

7. Po przeprowadzonym etapie szkolnym dyrektor szkoły, gdy przynajmniej jeden uczestnik 

konkursu uzyskał co najmniej 75 % punktów, przesyła Przewodniczącemu Wojewódzkiej 

Komisji Konkursowej z danego przedmiotu, na adres podany w Zarządzeniu Nr 36/2022 

Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie powołania 

Wojewódzkich Komisji Konkursowych do przeprowadzenia konkursów przedmiotowych dla 

uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego w roku szkolnym 

2022/2023, następujące dokumenty: 

1) protokół z eliminacji szkolnych (załącznik nr 1), który należy wypełnić komputerowo, 

zgodnie z treścią rubryk, bez używania skrótów w żadnym z wierszy, 

2) oświadczenia, o których mowa w ust. 8, 

3) prace uczniów (ostemplowane pieczątką podłużną szkoły), którzy uzyskali co najmniej  

75 % punktów 

– w terminie 7 dni od daty konkursu (decyduje data stempla pocztowego).  

8. Zgoda na umieszczenie danych osobowych uczniów na Platformie i stronie 

www.ko.olsztyn.pl oraz ich przetwarzanie na potrzeby organizacji konkursu, w tym w systemach 

informatycznych potwierdzane jest oświadczeniem (załącznik nr 2), w którym dodatkowo 

zawiera się sformułowanie dot. klauzuli informacyjnej (załącznik nr 2a). 

9. Z zastrzeżeniem ust. 10, szkoła wysyłająca oświadczenia i ostemplowane pieczątką 

podłużną szkoły prace uczniów, którzy uzyskali co najmniej 75 % punktów na etapie szkolnym 

konkursu, podaje na Platformie pełne dane uczniów. W załączniku nr 1 szkoła wskazuje miejsce 

eliminacji (Elbląg, Ełk lub Olsztyn), w którym chce przystąpić do etapu wojewódzkiego 

konkursu.  

10. Umieszczenie na Platformie danych ucznia, który uzyskał co najmniej 75 % punktów  

na etapie szkolnym konkursu nie oznacza zakwalifikowania się ucznia do etapu wojewódzkiego 

konkursu, a jedynie jest poświadczeniem przesłania jego pracy do weryfikacji. 

11. Dyrektor szkoły przechowuje zobowiązania służbowe (załącznik nr 4) oraz prace 

konkursowe uczniów, którzy nie uzyskali 75 % punktów na etapie szkolnym konkursu.  

12. Szkoły, w których uczniowie uczestniczyli w etapie szkolnym konkursu, 

zamieszczają na Platformie informację o liczbie uczniów, którzy przystąpili do etapu 

szkolnego konkursu z danego przedmiotu, w terminie 7 dni od daty konkursu.  

13. W eliminacjach szkolnych, w charakterze obserwatora, może brać udział 

przewodniczący lub członek Wojewódzkiej Komisji Konkursowej z danego przedmiotu albo 

osoba wyznaczona przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.  

14. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych uczestników na potrzeby organizacji konkursu, w tym umieszczania ich na 

Platformie, publikowania wyników na stronie internetowej realizatora i Kuratorium Oświaty  

w Olsztynie oraz udziału w konkursie zgodnie z terminarzem (załącznik nr 7). Platforma 

umożliwia dyrektorowi i upoważnionym pracownikom szkoły dostęp do danych osobowych 

uczestników konkursu. Uczestnik ma prawo wglądu w siedzibie szkoły do swoich danych,  

ich poprawiania oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych, które jest jednoznaczne 

z rezygnacją z udziału w konkursie. 

http://www.ko.olsztyn.pl/
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§ 4. 1. Do udziału w etapie wojewódzkim konkursu przedmiotowego może zostać 

zakwalifikowany uczeń, którego dane osobowe zostały umieszczone przez szkołę na Platformie 

oraz jego praca z etapu szkolnego została pozytywnie zweryfikowana przez Wojewódzką 

Komisję Konkursową z danego przedmiotu, uzyskując co najmniej 80 % punktów na etapie 

szkolnym konkursu. Listę uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego (załącznik nr 3) 

ustala Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej z danego przedmiotu,  

z zastrzeżeniem, że wykaz ułożony jest w kolejności alfabetycznej dla każdego miejsca 

eliminacji.  

2. Alfabetyczne listy uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego konkursów oraz 

informacja o miejscu i czasie przeprowadzania etapu wojewódzkiego poszczególnych 

konkursów zostaną zamieszczone na stronie www.ko.olsztyn.pl w dniu 15 grudnia 2022 r.  

Na stronie internetowej realizatora konkursu oraz Platformie umieszcza się linki do 

opublikowanych plików. 

3. Etap wojewódzki konkursu przedmiotowego odbywa się w formie pisemnej (możliwe jest 

wprowadzenie części ustnej w przypadku języków obcych lub części praktycznej w przypadku 

informatyki). Arkusz konkursowy przygotowuje Wojewódzka Komisja Konkursowa z danego 

przedmiotu. 

4. W etapie wojewódzkim mogą uczestniczyć, w charakterze obserwatora lub 

porządkowym, osoby wyznaczone przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.  

5. Wojewódzka Komisja Konkursowa oraz Szkolna Komisja Konkursowa na każdym etapie 

konkursu dostosowuje warunki przeprowadzenia konkursu do potrzeb uczniów 

niepełnosprawnych.  

6. Prace uczniów na etapie wojewódzkim są kodowane. Przygotowana w oparciu  

o Informację z eliminacji wojewódzkich (załącznik nr 5) i podpisana przez ucznia karta kodowa 

musi zawierać kod ucznia, imię (imiona) i nazwisko, klasę do której uczęszcza uczeń, pesel,  

datę i miejsce urodzenia, imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia, nazwę szkoły 

(imię, jeśli szkoła posiada) oraz adres szkoły. Kartę kodową może również uczeń wypełnić 

literami drukowanymi. 

7. Zakodowane prace uczniów wraz z zobowiązaniem służbowym (załącznik nr 4)  

i informacją z eliminacji wojewódzkich (załącznik nr 5) przekazywane są do właściwych 

Wojewódzkich Komisji Konkursowych.  

8. Prace z etapu wojewódzkiego sprawdzane są przez Wojewódzką Komisję Konkursową 

pod kierunkiem jej Przewodniczącego, który w terminie 23 dni od daty konkursu przekazuje 

Warmińsko-Mazurskiemu Kuratorowi Oświaty sprawozdanie z przeprowadzonego konkursu 

przedmiotowego, zobowiązania służbowe (załącznik nr 4), protokół z etapu wojewódzkiego 

konkursu (załącznik nr 6) oraz arkusze konkursowe i model odpowiedzi do zadań konkursowych 

etapu wojewódzkiego. Załączniki należy wypełniać zgodnie z treścią rubryk, bez używania 

skrótów w żadnym z wierszy. Należy podać pełne dane uczniów oraz nazwę szkoły.  

9. Listy laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych oraz arkusze konkursowe  

i modele odpowiedzi do zadań konkursowych etapu wojewódzkiego zostaną opublikowane na 

stronie www.ko.olsztyn.pl w dniu 17 marca 2023 r. Na stronie internetowej realizatora 

konkursu oraz Platformie umieszcza się linki do udostępnionych plików. 

 

Zadania przewodniczącego oraz członków komisji konkursowych 

§ 5. 1. Do zadań Przewodniczącego i członków Wojewódzkiej Komisji Konkursowej  

z danego przedmiotu należy:  

1) ustalenie zakresu wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych etapach konkursu 

przedmiotowego, 

2) poinformowanie o literaturze obowiązującej uczestników oraz stanowiącej pomoc dla 

nauczyciela, 

http://www.ko.olsztyn.pl/
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3) dostosowanie warunków przeprowadzenia konkursu do potrzeb uczniów 

niepełnosprawnych, 

4) przesłanie do akceptacji Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty edytowalnej wersji 

elektronicznej protokołu z etapu wojewódzkiego konkursu (załącznik nr 6) zawierającego 

listę laureatów i finalistów konkursu przedmiotowego w terminie do 21 dni od daty 

przeprowadzonych eliminacji wojewódzkich, 

5) przesłanie wersji elektronicznej arkuszy i modeli odpowiedzi do zadań konkursowych etapu 

wojewódzkiego w terminie do 21 dni od daty przeprowadzonych eliminacji wojewódzkich, 

6) przygotowanie zaświadczeń dla laureatów i finalistów etapu wojewódzkiego, podziękowań 

dla nauczycieli oraz kopert z adresami szkół w terminie do 25 dni od daty 

przeprowadzonych eliminacji wojewódzkich w celu przekazania Warmińsko-Mazurskiemu 

Kuratorowi Oświaty, 

7) terminowe i rzetelne wykonywanie czynności związanych z organizacją  

i przeprowadzeniem konkursu przedmiotowego. 

2. Przewodniczący i członkowie Szkolnych Komisji Konkursowych oraz Wojewódzkich 

Komisji Konkursowych zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy służbowej i regulaminu 

konkursu oraz zachowania bezstronności.  

3. Przewodniczący i członkowie Szkolnych Komisji Konkursowych oraz Wojewódzkich 

Komisji Konkursowych mają obowiązek terminowo i rzetelnie wykonywać powierzone zadania.  

4. Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej z danego przedmiotu  

w porozumieniu z Warmińsko-Mazurskim Kuratorem Oświaty rozstrzyga sporne kwestie 

wynikające z organizacji i przebiegu konkursu.  

5. W przypadku stwierdzenia rażących uchybień podczas przeprowadzania etapu szkolnego 

lub wojewódzkiego Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty zastrzega sobie możliwość 

unieważnienia konkursu. 

 

Uprawnienia uczestników 

§ 6. 1. Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty: 

1) laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć 

edukacyjnych w roku szkolnym 2022/2023 celującą roczną ocenę klasyfikacyjną,  

2) laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim organizowanych z zakresu 

jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu 

ósmoklasisty z tego przedmiotu, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie 

tytułu laureata,  

3) zwolnienie ucznia z egzaminu ósmoklasisty jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu 

ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku, 

4) laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim z informatyki, nieobjętej 

egzaminem ósmoklasisty, nie są uprawnieni do zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty. 

2. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim przyjmowani są  

w pierwszej kolejności po ukończeniu szkoły podstawowej do wybranej publicznej szkoły 

ponadpodstawowej.  

3. Tytuł laureata konkursu przedmiotowego otrzymują uczestnicy etapu wojewódzkiego pod 

warunkiem, że uzyskali co najmniej 85 % punktów możliwych do zdobycia. W przypadku, gdy 

żaden uczestnik nie osiągnie 85 % punktów możliwych do zdobycia, Warmińsko-Mazurski 

Kurator Oświaty może podjąć decyzję o przyznaniu tytułu laureata nie więcej niż  

10 uczestnikom konkursu, którzy uzyskali najwyższe wyniki. Jeśli jest więcej niż  

10 uczestników konkursu z najwyższym wynikiem, liczba laureatów może być zwiększona 

odpowiednio. 

4. Tytuł finalisty uzyskują ci uczestnicy konkursu, którzy nie zostali laureatami, a uzyskali 

na etapie wojewódzkim konkursu przedmiotowego co najmniej 60 % punktów możliwych do 

zdobycia.  
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5. Uczniowie, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty otrzymują zaświadczenia podpisane 

przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, które przekazuje się do szkół.  

6. Uczniowie, którzy legitymują się kilkoma tytułami laureata otrzymują dyplom uznania 

(wyróżnienie) Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.  

7. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty prowadzi ewidencję wydanych zaświadczeń  

o uzyskaniu tytułu laureata oraz finalisty.  

8. Uprawnienia określone w zaświadczeniach wydanych przez Warmińsko-Mazurskiego 

Kuratora Oświaty zachowują ważność na terenie całego kraju, zgodnie z § 5 ust. 3 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie 

organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.  

9. W szczególnych przypadkach uczestnik konkursu wraz z rodzicami/prawnymi 

opiekunami albo sami rodzice/prawni opiekunowie ucznia mogą zapoznać się z pracą swojego 

dziecka z etapu szkolnego lub z etapu wojewódzkiego, w tym sporządzać notatki i wykonywać 

fotografie pracy, w terminie do 5 dni odpowiednio od daty przeprowadzonego etapu szkolnego 

konkursu lub ogłoszenia wyników konkursu z etapu wojewódzkiego. Wgląd do sprawdzonej  

i ocenionej pracy konkursowej ucznia z etapu szkolnego odbywa się w szkole w obecności 

Przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursowej, a z etapu wojewódzkiego konkursu  

w siedzibie komisji w obecności Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej  

z danego przedmiotu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i miejsca spotkania. 

Udostępnianie pracy trwa do 15 minut.  

10. W dniu wglądu, o którym mowa w ust. 9, rodzice/prawni opiekunowie ucznia mogą 

zwrócić się z pisemnym wnioskiem o weryfikację liczby punktów z zadania konkursowego lub 

sumy punktów z pracy swojego dziecka. Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej lub 

Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej z danego przedmiotu zawiadamia 

rodziców/prawnych opiekunów ucznia o wynikach dokonanej weryfikacji w terminie 2 dni od 

dnia otrzymania wniosku.  

 

Tryb odwoławczy 

§ 7. 1. Odwołania na niezgodny z Regulaminem konkursów przedmiotowych przebieg etapu 

szkolnego konkursu przedmiotowego wnosi się w formie pisemnej, w terminie 2 dni od dnia 

przeprowadzenia konkursu. Odwołanie rozpatruje dyrektor szkoły w porozumieniu  

z Przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Konkursowej z danego przedmiotu.  

2. Odwołania na niezgodny z Regulaminem konkursów przedmiotowych przebieg etapu 

wojewódzkiego konkursu przedmiotowego wnosi się w formie pisemnej, w terminie 2 dni od 

dnia przeprowadzenia konkursu. Odwołania wnosi się do Przewodniczącego Wojewódzkiej 

Komisji Konkursowej z danego przedmiotu, który rozpatruje odwołanie w porozumieniu  

z Warmińsko-Mazurskim Kuratorem Oświaty.  

3. Odwołania, o których mowa w ust. 1 i 2, rozpatruje się w terminie 7 dni od daty ich 

otrzymania.  

4. Odwołania wniesione po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 i 2, pozostawia się 

bez rozpatrzenia. 

 

Godzina rozpoczęcia oraz czas trwania etapu szkolnego i wojewódzkiego. Zakres wiedzy 

oraz wykaz literatury dla uczestników i nauczycieli 

§ 8. 1. Godzinę rozpoczęcia oraz czas trwania etapu szkolnego i wojewódzkiego konkursu 

przedmiotowego określa załącznik nr 8. 

2. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych etapach konkursu oraz 

wykaz literatury obowiązującej uczestników i stanowiącej pomoc dla nauczyciela określa 

załącznik nr 8. 
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Postanowienia końcowe 

§ 9. 1. Uczniowie przystępujący do etapu wojewódzkiego konkursu przedmiotowego 

zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem konkursów przedmiotowych i muszą posiadać 

ważną legitymację szkolną. Opiekę nad uczestnikami etapu wojewódzkiego sprawują 

nauczyciele oddelegowani przez macierzystą szkołę.  

2. Przystąpienie do konkursu przedmiotowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 

udział ucznia w konkursie zgodnie z terminarzem (załącznik nr 7). Nie przewiduje się 

wskazywania dodatkowego terminu konkursu uczestnikowi, gdy ten nie stawi się na etap 

szkolny lub wojewódzki konkursu z powodu nagłego zachorowania lub innego istotnego 

wypadku losowego. 

3. Zaświadczenia o uzyskaniu przez ucznia tytułu laureata uprawniającego do zwolnienia  

z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu zostaną przesłane do szkół najpóźniej na 1 dzień 

przed terminem egzaminu. Termin ten nie dotyczy zaświadczeń o uzyskaniu przez ucznia tytułu 

finalisty.  

4. Prace konkursowe uczniów z etapu szkolnego i wojewódzkiego konkursu 

przedmiotowego przechowywane są do 31 sierpnia 2023 r. Po tym terminie właściwa szkolna 

lub wojewódzka komisja konkursowa dokonuje zniszczenia dokumentów. 

 

§ 10. 1. Regulamin konkursów przedmiotowych nie może być zmieniany w ciągu roku 

szkolnego 2022/2023, z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Zmiany w Regulaminie konkursów przedmiotowych w ciągu roku szkolnego 2022/2023 

mogą być dokonane w przypadku uzasadnionej konieczności zmiany terminu przeprowadzenia 

eliminacji na poszczególnym etapie konkursu. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, Warmińsko-Mazurski 

Kurator Oświaty niezwłocznie przekazuje uczestnikom konkursu informację o zmianach. 

4. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem konkursów przedmiotowych 

rozstrzyga Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty. 

 

§ 11. Podczas organizowania konkursów przedmiotowych należy kierować się wskazaniami 

zawartymi w wytycznych zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego, opublikowanych na stronie 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-dla-szkol, w zakresie, w jakim dotyczą one 

sytuacji konkursowej.  

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-dla-szkol

