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Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr  98 / 2015 
 

Łódzkiego Kuratora Oświaty 

z dnia 28 października 2015 r. 
 

w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora 

oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum. 

 

Na podstawie art. 20 m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 

r., nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 20h ust. 6 

pkt 5 lit. a, art. 20i ust. 2 pkt 4 lit. a i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. a ww. ustawy, zarządza się, co 

następuje:  

 

§ 1 

 

1. Ustala się wykaz wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół 

podstawowych, organizowanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty: 

 

1) języka polskiego, 

2) języka angielskiego, 

3) języka niemieckiego, 

4) matematyczny. 

 

2. Ustala się wykaz wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów, 

organizowanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty: 

 

1) języka polskiego, 

2) języka angielskiego, 

3) języka niemieckiego, 

4) języka francuskiego, 

5) języka rosyjskiego, 

6) historyczny, 

7) biologiczny, 

8) chemiczny, 

9) fizyczny, 

10) informatyczny, 

11) geograficzny, 

12) matematyczny, 

13) wiedzy o społeczeństwie, 

14) wiedzy o sztuce (sekcja muzyki i plastyki), 

 

3. Ustala się wykaz ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych dla uczniów gimnazjów, 

organizowanych przez komitety główne konkursów i olimpiad: 
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1) XI Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów – etap okręgowy (stopień II). 

2) X Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów – etap okręgowy (stopień II) 

3) VI Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów– etap okręgowy (stopień II). 

 

4. Ustala się wykaz wojewódzkich konkursów tematycznych i interdyscyplinarnych, 

organizowanych przez poszczególne komitety konkursów: 
 

 

1) Wojewódzki tematyczny konkurs matematyczny „Matematyka moja pasja” 

2) Wojewódzki tematyczny konkurs fizyczny „Fascynująca fizyka” 

3) Wojewódzki tematyczny konkurs geograficzno-turystyczny „Przez lądy, morza i oceany… 

- kraje skandynawskie  i województwo łódzkie” 

4) Wojewódzki Interdyscyplinarny Konkurs Internetowy „First Step To Success” 

5) Wojewódzki Interdyscyplinarny Konkurs Ekologiczno-Regionalny 

6) Wojewódzki Interdyscyplinarny Konkurs Filozofii Klasycznej „W poszukiwaniu prawdy o 

człowieku” 

5. Ustala się wykaz ogólnopolskich konkursów tematycznych i interdyscyplinarnych, 

organizowanych przez poszczególnych kuratorów oświaty: 

 

1) Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły - Jana Pawła II 

    „Papież Słowianin”  

 

2) Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 

1939-1945”  

 

3) Ogólnopolski Konkurs „Losy Bliskich i Losy Dalekich  

    – Życie Polaków w latach 1914-1989” 

 

 

6. Ustala się wykaz dyscyplin sportowych (indywidualnych i zespołowych), obejmujących 

konkursy organizowane przez polskie związki sportowe, wojewódzkie interdyscyplinarne 

stowarzyszenia kultury fizycznej, Szkolny Związek Sportowy lub Ludowe Zespoły 

Sportowe, w których osiągnięcia kandydatów są punktowane  w procesie rekrutacji do 

szkół ponadgimnazjalnych: 
 

- akrobatyka sportowa, alpinizm, badminton, baseball, biathlon, biathlon letni, biegi na 

orientację, biegi przełajowe, bilard, boks, bowling sportowy, brydż sportowy, curling, 

gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, golf, hokej na lodzie, hokej na trawie, 

jeździectwo, judo, ju-jitsu, kajak polo, kajakarstwo, kajakarstwo górskie, karate fudokan, karate 

kyokushin, karate shotokan, karate tradycyjne, karate WKF, kendo, kick-boxing, kolarstwo 

górskie, kolarstwo szosowe, kolarstwo torowe, koszykówka, kręglarstwo, lekkoatletyka, 

łucznictwo, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, łyżwiarstwo szybkie – short track, 

modelarstwo kołowe, modelarstwo kosmiczne, modelarstwo lotnicze, modelarstwo pływające, 

narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne – biegi, skoki i kombinacja norweska, pięciobój 

nowoczesny, pływanie, pływanie synchroniczne, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, 

piłka siatkowa plażowa, piłka wodna, podnoszenie ciężarów, saneczkarstwo, skiboby, skoki do 

wody, snowboard, softball, sport kartingowy, strzelectwo sportowe, szachy, szermierka, rugby, 

taekwondo ITF, taekwondo WTF, taniec sportowy, tenis, tenis stołowy, triathlon, unihokej, 
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warcaby, wędkarstwo sportowe, wioślarstwo, wrotkarstwo, wspinaczka sportowa, wu shu, 

wyścigi psich zaprzęgów, zapasy – styl klasyczny, zapasy – styl wolny, żeglarstwo, żeglarstwo 

lodowe. 

 

 

§ 2 

 

1. Na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej może być wymienione uzyskanie tytułu 

laureata lub finalisty, konkursów wymienionych w § 1, ust. 1. 

 

2. Na świadectwie ukończenia gimnazjum może być wymienione uzyskanie tytułu laureata lub 

finalisty, konkursów wymienionych w § 1, ust. 2. 

 

3. Na świadectwie ukończenia gimnazjum może być wymienione wzięcie udziału co najmniej na 

szczeblu wojewódzkim, olimpiad wymienionych w § 1, ust. 3. 

 

4. Na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum może być wymienione zajęcie 

miejsca od I do VI w konkursach indywidualnych lub zajęcie miejsca od I do IV w konkursach 

zespołowych wymienionych w § 1, ust. 4. 
 

5. Na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum może być wzięcie udziału co 

najmniej na szczeblu wojewódzkim lub regionalnym, konkursów wymienionych w § 1, ust. 5. 

 

6. Na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum może być wymienione zajęcie 

miejsca od I do VI w zawodach sportowych o charakterze indywidualnym lub miejsca od I do 

IV w zawodach sportowych o charakterze zespołowym co najmniej na szczeblu wojewódzkim, 

albo zajęcie od I do III miejsca w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym w 

dyscyplinach wymienionych w § 1, ust. 6. 
 

7. Na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum może być wymienione

 zajęcie od I do III miejsca w konkursach artystycznych co najmniej na szczeblu powiatowym.   
 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
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Art. 20 f 

2.  W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 

1, niż liczba wolnych miejsc w szkole, o której mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum: 

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w 

zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo 

organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na 

terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady 

przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim, o których mowa w art. 20d, 

Art. 20 h 

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie 

odpowiednio następujące kryteria: 

5) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia odpowiednio szkoły 

podstawowej lub gimnazjum: 

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w 

zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo 

organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na 

terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady 

przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim, o których mowa w art. 20d, 

Art. 20 i 

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż 

liczba wolnych miejsc w szkole i oddziale, o których mowa w ust. 1, na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w 

zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo 

organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na 

terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o którym mowa w art. 20d, 

Art. 20 j 

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż 

liczba wolnych miejsc w szkole i oddziale, o których mowa w ust. 1, na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

5) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum: 

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w 

zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo 

organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na 

terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady 

przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim, o których mowa w art. 20d, 

 

Art. 20m.   

Kurator oświaty corocznie do końca lutego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów 

wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 

działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej i gimnazjum, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. a, 

art. 20i ust. 2 pkt 4 lit. a i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. a, oraz określa miejsca uznane za wysokie w tych 

zawodach. 


