
Zarządzenie nr  56 /2018 

Lubelskiego Kuratora Oświaty 

z dnia 14 września 2018 roku 

 

w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych 

i uczniów gimnazjów oraz klas gimnazjalnych województwa lubelskiego  

w roku szkolnym 2018/2019 

 

 

Działając na podstawie § 3 i § 6 rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu 

z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, 

turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) oraz art. 51 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późniejszymi zmianami) oraz 

Porozumienia z dnia 13 września 2018 roku pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty 

a Dyrektorem Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli zarządzam, 

co następuje:  

 

§1 

 

W roku szkolnym 2018/2019 na terenie województwa lubelskiego zostaną przeprowadzone 

dla uczniów szkół podstawowych następujące konkursy przedmiotowe:  

1) konkurs polonistyczny, 

2) konkurs matematyczny, 

3) konkurs języka angielskiego, 

4) konkurs języka niemieckiego, 

5) konkurs języka rosyjskiego, 

6) konkurs języka hiszpańskiego, 

7) konkurs języka francuskiego, 

8) konkurs historyczny. 

 

 

 

§2 

 

W roku szkolnym 2018/2019 na terenie województwa lubelskiego zostaną przeprowadzone 

następujące konkursy przedmiotowe dla uczniów gimnazjów i klas gimnazjalnych:  

1) konkurs polonistyczny, 

2) konkurs języka angielskiego, 

3) konkurs języka niemieckiego, 

4) konkurs języka rosyjskiego, 

5) konkurs języka francuskiego, 

6) konkurs języka hiszpańskiego, 

7) konkurs historyczny, 

8) konkurs matematyczny, 

9) konkurs fizyczny, 

10) konkurs chemiczny, 

11) konkurs biologiczny, 

12) konkurs geograficzny. 

 

 



§3 

 

W celu przygotowania i przeprowadzenia konkursów przedmiotowych powołana zostanie 

odrębnym zarządzeniem Wojewódzka Komisja Konkursowa.  

 

§4 

 

Szkolne komisje konkursów przedmiotowych powołują dyrektorzy szkół. 

 

§5 

 

1. Dyrektor szkoły informuje uczniów o organizacji, terminach przeprowadzania 

i warunkach udziału w konkursach. 

2. Udział uczniów w konkursach jest dobrowolny. 

 

§6 

 

Regulaminy konkursów przedmiotowych zatwierdza Lubelski Kurator Oświaty. 

 

§7 

 

Upoważnieni przez Lubelskiego Kuratora Oświaty pracownicy Kuratorium Oświaty 

w Lublinie lub jego Delegatur mają prawo do przeprowadzenia obserwacji przebiegu eliminacji 

wszystkich etapów konkursów przedmiotowych. 

 

§9 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się wicekuratorowi Panu Ryszardowi Golcowi. 

 

§10 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

                           Kurator Oświaty  
                                   w Lublinie     

                                                                                                    
                                                                                           mgr Teresa Misiuk 
 

 

 

 

 

 


