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KONKURS 

na opracowanie programów nauczania kształcenia ogólnego  

Regulamin konkursu i inne informacje: www.konkurs.ore.edu.pl        

Wymagania, jakie muszą spełnić uczestnicy konkursu 
Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie 
posiadające osobowości prawnej. Uczestnicy konkursu mogą wspólnie brać udział w konkursie. 
Przepisy dotyczące Uczestnika konkursu stosuje się odpowiednio do Uczestników konkursu 
biorących wspólnie udział w konkursie. 

Harmonogram konkursu 
1. Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz z wszystkimi 

wymaganymi załącznikami – do dnia 16 kwietnia 2012 r. do godziny 15.00 
2. Zawiadomienie uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszenie                        

do złożenia prac konkursowych – do dnia 26 kwietnia 2012 r.  
3. Składanie prac konkursowych – do dnia 30 lipca 2012 r. do godziny 15.00 
4. Rozstrzygnięcie konkursu – do dnia 14 września 2012 r. 
5. Wypłacenie nagród – w ciągu 21 dni od dnia podpisania umowy zawartej z podmiotem 

któremu przyznana została nagroda w wyniku rozstrzygnięcia konkursu 
 

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie i prac konkursowych 
1. Uczestnicy konkursu, powinni złożyć wnioski o dopuszczenie do udziału  

w konkursie  oraz prace konkursowe w siedzibie Organizatora konkursu: Ośrodek Rozwoju 
Edukacji, 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 28 (sekretariat) lub nadesłać pocztą w 
terminach wskazanych wyżej. 

2. O złożeniu w terminie decyduje data wpływu do Organizatora konkursu.  
 

Zakres rzeczowy pracy konkursowej 
Szczegółowe opracowanie modelowych programów nauczania kształcenia ogólnego zgodnie z 
wymogami wskazanymi w ppkt 4.2. regulaminu, a także z uwzględnieniem poszczególnych 
wartości zawartych w poniższej tabeli:  

Nr Przedmiot Liczba godzin, w których 
możliwa jest realizacja 
programu 

Etap 
edukacyjny 

1.  Język polski 510 II 

2.  Historia i społeczeństwo 130 

3.  Matematyka 385 

4.  Muzyka 95 

5.  Zajęcia techniczne 95 

6.  Zajęcia komputerowe 95 

7.  Wychowanie fizyczne 385 

8.  Język polski 450 III 

9.  Matematyka 385 

10.  Muzyka 30 

11.  Plastyka 30 

12.  Wychowanie fizyczne 385    

13.  Historia* 250 (190 gimnazjum, 60 
szkoła ponadgimnazjalna) 
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14.  Informatyka* 95 (65 gimnazjum, 30 szkoła 
ponadgimnazjalna) 

15.  Biologia* 160 (130 gimnazjum, 30 
szkoła ponadgimnazjalna) 

16.  Chemia* 160 (130 gimnazjum, 30 
szkoła ponadgimnazjalna) 

17.  Fizyka * 160 (130 gimnazjum, 30 
szkoła ponadgimnazjalna) 

18.  Wiedza o społeczeństwie* 95 (65 gimnazjum, 30 szkoła 
ponadgimnazjalna) 
 

19.  Edukacja dla 
bezpieczeństwa* 

60 (30 gimnazjum, 30 szkoła 
ponadgimnazjalna) 

20.  Matematyka** 480 (300poziom podstawowy, 
140 poziom rozszerzony) 

21.  Wiedza o kulturze 30 

22.  Wychowanie fizyczne 270 

23.  Historia muzyki*** 240 

24.  Historia sztuki*** 240 

25.  Historia*** 240 

26.  Informatyka*** 180 

27.  Biologia*** 240 

28.  Chemia*** 240 

29.  Geografia *** 240 

30.  Przyroda**** 120  

31.  Historia i społeczeństwo**** 120  
* program obejmujący łącznie treści z podstawy programowej danego przedmiotu z gimnazjum i zakresu 
podstawowego dla szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą 
**program nauczania obejmujący łącznie treści nauczania danego przedmiotu w zakresie podstawowym i 
rozszerzonym dla szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą 
*** program nauczania obejmujący treści nauczania danego przedmiotu w zakresie rozszerzonym. 
****program przedmiotu uzupełniającego obejmujący min.4 wątki, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego. 
 

Rodzaj i wysokość nagród i wyróżnień  
W przypadku konkursów na programy przedmiotów numer: 4,5,6,10,11,14,18,19,21  
z tabeli zamieszczonej wyżej: 
- praca konkursowa, która zajmie I miejsce – 7000 złotych brutto, 
- praca konkursowa, która zajmie II miejsce – 5000 złotych brutto, 
- praca konkursowa, która zajmie III miejsce - 3000 złotych brutto. 

 
W przypadku konkursów na programy przedmiotów numer:1,2,3,7,8,9,12,13,15,16,17,20,22-31  
z tabeli zamieszczonej wyżej: 
- praca konkursowa, która zajmie I miejsce – 10000 złotych brutto, 
- praca konkursowa, która zajmie II miejsce – 8000 złotych brutto, 
- praca konkursowa, która zajmie III miejsce - 6000 złotych brutto. 

 
Przejście autorskich praw majątkowych do nagrodzonych prac  
Każdy z uczestników konkursu, którego pracy konkursowej przyznana została jedna  
z nagród pieniężnych, wskazanych w ppkt 16.1 regulaminu, obowiązany będzie, w zamian za tę 
nagrodę, do przeniesienia na rzecz Organizatora konkursu autorskich prawa majątkowe do 
nagrodzonej pracy.  


