
Komunikat w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych na terenie szkoły
Szanowni Państwo,

w związku z pytaniami kierowanymi do MSCDN oraz do Kuratorium Oświaty w Warszawie 
o organizację konkursów przedmiotowych podczas epidemii informujemy, iż:
 zgodnie z § 14. pkt 11 regulaminu konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV – VIII 

szkół podstawowych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2020/2021 dyrektor 
szkoły ma obowiązek zapewnić uczniom bezpieczne warunki udziału w konkursach 
zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia oraz 
Głównego Inspektora Sanitarnego podczas organizacji konkursów na terenie szkoły;

 zgodnie z § 26 ust.2b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 października 2020 r. 
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii Dz.U.2020.1758 ze zm)  uczniowie mają prawo 
samodzielne przemieszczać się w celu dotarcia do szkoły oraz powrotu do miejsca 
zamieszkania;

 zgodnie z § 28 ust.9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 października 2020 r. 
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii Dz.U.2020.1758 ze zm) zakaz zgromadzeń większych niż 
5 osób nie obowiązuje podczas spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych;

 zgodnie § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 października 2020 r. w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 
stanu epidemii Dz.U.2020.1758 ze zm) osoby przebywające w budynkach, obiektach, 
zakładach pracy i innych mają obowiązek zachowania reżimu i dystansu sanitarnego, 
w tym obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowania odległości co najmniej 1,5 m. 

W świetle powyższego konkursy przedmiotowe mogą się odbywać przy zachowaniu 
obowiązujących nakazów, zakazów i ograniczeń, o których mowa wyżej  w bezwzględnym 
reżimie sanitarnym zachowując dystans co najmniej 3m odległości pomiędzy uczestnikami;
Natomiast nie ma konieczności kwarantanny dla arkuszy konkursowych, zarówno przy 
wydawaniu ich uczniom, jak również podczas sprawdzania etapów szkolnych, przy 
stosowaniu się do zaleceń sanitarnych.
Podstawowe, obowiązkowe zasady zapobiegające rozprzestrzenianiu się COVID-19:
- dezynfekcja rąk i powierzchni,
- zasłanianie ust i nosa,
- zachowanie bezpiecznej odległości,
- częste wietrzenie pomieszczeń.

Poniżej link do strony, gdzie znajdują się aktualne wytyczne i rekomendacje oraz akty prawne:
https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczna-edukacja
oraz link do strony, gzie znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, w tym 
dotyczące przeprowadzania konkursów:
https://www.gov.pl/web/edukacja/qa-powrot-uczniow-do-szkol-i-placowek-1-wrzesnia-2020-r

Wszystkim nam zależy, aby zdolni uczniowie, którzy poświęcili wiele miesięcy na 
przygotowanie się do konkursu mogli do nich przystąpić. Proszę o zorganizowanie konkursów 
zgodnie z zapisami regulaminu w sposób bezpieczny dla uczestników oraz komisji. Przy 
pojawiających się problemach należy szukać zdroworozsądkowych rozwiązań, zgodnych 
z przepisami prawa. 
W sytuacjach utrudnionej organizacji konkursu, niezależnej od Państwa, proszę o niezwłoczny 
kontakt z MSCDN lub Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Z poważaniem

DYREKTOR WYDZIAŁU
Kształcenia Ogólnego

/-/
Krystyna Mucha
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