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Zarządzenie nr 42/2021 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 21 

czerwca 2021 roku w sprawie organizacji konkursów 

przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa 

łódzkiego w roku szkolnym 2021/2022 

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe  (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910, poz. 1378 oraz Dz. U. z 2021 r. poz. 4, 

poz. 619, poz. 762) oraz art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, Dz. U. z 2021 r. poz. 4) w związku z 

§ 2-5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. 

w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1036) oraz § 4 ust. 2 pkt 8 regulaminu organizacyjnego 

Kuratorium Oświaty w Łodzi ustalonego Zarządzeniem Nr 118/2017 Łódzkiego 

Kuratora Oświaty z dnia 29 grudnia 2017 r. zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

W roku szkolnym 2021/2022 na terenie województwa łódzkiego przeprowadzone 

zostaną konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych klas IV – VIII  

z następujących przedmiotów: 

1. język polski, 

2. język angielski, 

3. język francuski, 

4. język niemiecki, 

5. historia, 

6. matematyka 

7. fizyka, 

8. chemia, 

9. biologia, 

10. geografia. 



§ 2. 

1. W celu przygotowania i przeprowadzenia konkursów przedmiotowych Łódzki 

Kurator Oświaty powoła odrębnymi zarządzeniami Wojewódzkie Komisje 

Konkursów Przedmiotowych, Rejonowe Komisje Konkursów Przedmiotowych oraz 

Wojewódzkie Komisje Odwoławcze oddzielnie dla każdego przedmiotu, w ramach 

konkursów, o których mowa w § 1. 

2. Szkolne Komisje Konkursów Przedmiotowych powoła zarządzeniem dyrektor 

szkoły organizującej konkurs przedmiotowy. 

§ 3. 

Łódzki Kurator Oświaty zobowiązuje Wojewódzkie Komisje Konkursów 

Przedmiotowych do opracowania regulaminów Wojewódzkich Konkursów 

Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych. 

§ 4. 

Szczegółowe kryteria kwalifikacji na kolejne etapy konkursu przedmiotowego oraz 

kryteria przyznawania tytułu laureata określone zostaną w regulaminach 

poszczególnych konkursów zatwierdzonych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty.  

§ 5. 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Łódzkiemu Wicekuratorowi 

Oświaty. 

§ 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Łódzki Kurator Oświaty 
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