DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 25 września 2014 r.
Poz. 1290
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1)
z dnia 24 września 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania
konkursów, turniejów i olimpiad
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra 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 oraz z 2009 r. Nr 126, poz. 1041) wprowadza się następujące zmiany:
1)

§ 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. 1. Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących i techników, a także dla uczniów
gimnazjów, z każdego przedmiotu ogólnokształcącego lub każdej dziedziny wiedzy mogą być organizowane:
1)

olimpiady interdyscyplinarne obejmujące elementy treści podstaw programowych różnych przedmiotów;

2)	olimpiady przedmiotowe obejmujące i poszerzające treści podstawy programowej jednego przedmiotu przewidzianego w ramowym planie nauczania;
3)	olimpiady z przedmiotów dodatkowych obejmujące wiedzę z przedmiotów, które mogą być nauczane jako
przedmioty dodatkowe;
4)

olimpiady tematyczne związane z wybranym przedmiotem lub wybraną dziedziną wiedzy.

2. W olimpiadzie organizowanej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, za zgodą komitetów okręgowych, mogą
uczestniczyć również laureaci konkursów, rekomendowani przez komisje konkursowe, o których mowa w § 4, oraz
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych, którzy realizują indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.”;
2)

w § 9:
a)

ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Olimpiady mogą być organizowane przez szkoły wyższe, jednostki naukowe i inne podmioty prowadzące
statutową działalność oświatową lub naukową, zwane dalej „organizatorami”. W organizacji olimpiad mogą
uczestniczyć kuratorzy oświaty.

1)

2)

Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej
(Dz. U. poz. 1255).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r.
Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144,
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818,
Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r.
Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320,
Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205,
poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811,
1146 i 1198.
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2. Organizator powołuje komitet główny olimpiady, określając w akcie powołania nazwę olimpiady i siedzibę komitetu głównego. W skład komitetu głównego wchodzą nauczyciele akademiccy, nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, o których mowa w § 7, nauczyciele gimnazjów oraz specjaliści z zakresu dziedzin nauk objętych
programem olimpiady.”,
b)

ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Regulamin olimpiady zawiera w szczególności:
1)

tryb powoływania komitetów okręgowych oraz tryb pracy komitetu głównego i komitetów okręgowych;

2)	tryb przeprowadzania zawodów poszczególnych stopni, w tym powoływania komisji przeprowadzających
zawody, szczegółowy tryb opracowywania zadań, oceny prac oraz ustalania i ogłaszania wyników zawodów;
3)	zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych stopniach zawodów oraz wykaz literatury
obowiązującej uczestników na poszczególnych stopniach zawodów;
4)	kryteria kwalifikowania uczestników do zawodów kolejnych stopni oraz tryb odwoływania się przez
uczestników od oceny prac na poszczególnych stopniach zawodów;
5)	warunki organizacji zawodów poszczególnych stopni, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości uczniów
niepełnosprawnych;

3)

6)

warunki uzyskiwania wyróżnień oraz tytułów laureata lub finalisty olimpiady;

7)

warunki kwalifikowania laureatów do udziału w olimpiadzie międzynarodowej;

8)

rodzaj dokumentacji z zawodów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.”;

w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych mogą być organizowane turnieje, jako trójstopniowe zawody
o zasięgu ogólnopolskim, obejmujące problematykę związaną z przygotowaniem do podjęcia pracy zawodowej.”.

§ 2. 1. W roku szkolnym 2014/2015 olimpiady i turnieje organizowane zgodnie z dotychczasowymi przepisami są prowadzone według dotychczasowych regulaminów.
2. Regulaminy olimpiad i turniejów przeprowadzanych od roku szkolnego 2015/2016 zostaną dostosowane do przepisów rozporządzenia w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Minister Edukacji Narodowej: J. Kluzik-Rostkowska

