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Znak sprawy: WE-KZ.537.4.2022

1. Na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1082 ze zm.)

a) podaję 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 - Załączniki nr 1 do 4.

b) określam miejsca uznane za wysokie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, 
organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, 
które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, o których 
mowa w Załączniku nr 1.1

Lp. Ranga zawodów Miejsca uznane za wysokie

1 Międzynarodowe
Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, 
piąte, szóste, siódme, ósme

2 Krajowe Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste

3 Wojewódzkie Pierwsze, drugie, trzecie

4 Powiatowe Pierwsze, drugie, trzecie

Jako pierwsze miejsce uznaje się również uzyskanie tytułu laureata lub innego 
zwycięskiego (najwyższego) tytułu w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych. 
1Przeliczanie na punkty zgodnie z §  6. ust 1 pkt. 5 rozporządzenia z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, 
szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 poz.1737).

2. Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do szkoły położnej na terenie województwa śląskiego, 
którzy ukończyli szkołę położoną w innym województwie mają naliczone punkty 
za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach uwzględnionych w wykazie ustalonym przez 
kuratora oświaty nadzorującego szkołę, którą uczeń ukończył.
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Załączniki:

1. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 
działające na terenie szkoły, które mogą być zamieszczone na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku 
szkolnym 2021/2022.

2. Wykaz Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty dla uczniów 
szkół podstawowych województwa śląskiego.



3. Wykaz zawodów wiedzy będących konkursami o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów 
oświaty na podstawie zawartych porozumień.

4. Wykaz olimpiad przedmiotowych, przeprowadzonych w latach szkolnych 2018/2019–2021/2022, uprawniających do 
przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe na rok szkolny 2022/2023
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