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ZARZĄDZENIE NR 29/2019 

LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY  

z dnia 25 kwietnia 2019 r. 

 

 

w sprawie tekstu jednolitego 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 oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, 

uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 

w województwie lubelskim 

 

 

Na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 996 z późn.zm.) oraz art. 20 m ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) w związku z art. 149 ust. 2, ust. 4 i ust. 7, art. 155 

ust.2, ust. 4 i ust.7, art. 165 ust.2, ust. 3 i ust. 6 oraz art. 308 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z 

późn.zm.) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Ustala się wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych 

przez Lubelskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie 

szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu 

uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 w województwie lubelskim, które 

mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.  

2. W przypadku uzyskania przez ucznia miejsca uznanego za wysokie w zawodach 

wiedzy, artystycznych i sportowych, nieumieszczonych w treści niniejszego 

zarządzenia, dyrektor szkoły dokonuje analizy regulaminu tych zawodów i na tej 

podstawie podejmuje decyzję o dokonaniu wpisu na świadectwie ukończenia 

szkoły. 

 

§ 2 

 

Ustala się wykaz konkursów przedmiotowych i tematycznych o zasięgu wojewódzkim 

i ponadwojewódzkim oraz olimpiad przedmiotowych i interdyscyplinarnych dla uczniów 

szkół podstawowych, gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów,  za które 

przyznawane są punkty w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych:  
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1. Konkursy przedmiotowe i konkurs tematyczny o zasięgu wojewódzkim 

organizowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty:  

 

l.p. 

 

Nazwa konkursu  Organizator Uprawnienia  

1. z języka polskiego  

 

 

 

 

 

Lubelski Kurator 

Oświaty 

 

KONKURS 

PRZEDMIOTOWY 

- 

laureat  

przyjmowany jest w 

pierwszej kolejności  

(art. 132 ustawy Prawo 

oświatowe oraz art.20 d 

ustawy o systemie 

oświaty )  

 

2. z języka angielskiego 

3. z języka niemieckiego 

4. z języka francuskiego 

5. z języka rosyjskiego 

6. z języka hiszpańskiego 

7. z historii 

8. z biologii 

9. z geografii 

10. z fizyki 

11. z matematyki 

12. z chemii 

13.  z przyrody 

 

 

14. 

 

ortograficzny 

KONKURS 

TEMATYCZNY  

-  
uprawnienia zgodnie z 

zapisami: Rozporządzenia 

Ministra Edukacji z dnia 

16 marca 2017 r. (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 610) 

lub 

Rozporządzenia Ministra 

Edukacji z dnia 14 marca 

2017 r. (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 586) 

 

2. Konkurs tematyczny o zasięgu ponadwojewódzkim organizowany przez 

Lubelskiego Kuratora Oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

 

l.p. 

 

Nazwa konkursu  Organizator Uprawnienia  

1. „Losy żołnierza i dzieje oręża Lubelski Kurator 

Oświaty na 

zgodnie z zapisami: 

Rozporządzenia Ministra 

Edukacji z dnia 16 marca 
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polskiego” 

 

podstawie 

zawartych 

porozumień 

2017 r. (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 610)  

lub  

Rozporządzenia Ministra 

Edukacji z dnia 14 marca 

2017 r. (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 586) 

3. Olimpiady przedmiotowe, przeprowadzane w latach szkolnych 2013/2014 – 

2018/2019 organizowane przez inne podmioty: 

 

l.p. Nazwa olimpiady Organizator Przedmiot 

 

Uwaga 

1.  Olimpiada 

Matematyczna 

Gimnazjalistów 

Stowarzyszenie na 

Rzecz Edukacji 

Matematycznej  

w Warszawie 

matematyka przyjmowani w pierwszej 

kolejności wyłącznie 

laureaci, którzy otrzymali 

zaświadczenie stwierdzające 

uzyskanie tytułu laureata tej 

olimpiady do roku szkolnego 

2013/2014; laureaci i 

finaliści, którzy otrzymali 

zaświadczenie stwierdzające 

uzyskanie tytułu 

odpowiednio laureata lub 

finalisty tej olimpiady w 

roku szkolnym 2014/2015 i 

2015/2016 

2. Olimpiada 

Matematyczna 

Juniorów 

przyjmowani w pierwszej 

kolejności laureaci  

i finaliści, którzy otrzymali 

zaświadczenie stwierdzające 

uzyskanie tytułu 

odpowiednio laureata lub 

finalisty tej olimpiady w 

roku szkolnym  2016/2017 

oraz 2017/2018, 2018/2019 

3. Olimpiada 

Matematyczna 

 

4. Olimpiada Języka 

Angielskiego dla 

Gimnazjalistów 

Wyższa Szkoła 

Języków Obcych  

im. Samuela Lindego  

w Poznaniu 

język angielski przyjmowani w pierwszej 

kolejności wyłącznie 

laureaci, którzy otrzymali 

zaświadczenie stwierdzające 

uzyskanie tytułu laureata tej 

olimpiady do roku szkolnego 

2013/2014; laureaci i 

finaliści, którzy otrzymali 

zaświadczenie stwierdzające 

uzyskanie tytułu 

odpowiednio laureata lub 

finalisty tej olimpiady w 

roku szkolnym 2014/2015 i 

2015/2016,  2016/2017 oraz 

2017/2018, 2018/2019  

5. Ogólnopolska 

Olimpiada Języka 

Angielskiego 

 

6. Olimpiada Stowarzyszenie informatyka przyjmowani w pierwszej 
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Informatyczna 

Gimnazjalistów 

Talent w Gdyni kolejności wyłącznie 

laureaci, którzy otrzymali 

zaświadczenie stwierdzające 

uzyskanie tytułu laureata tej 

olimpiady do roku szkolnego 

2013/2014; laureaci  

i finaliści, którzy otrzymali 

zaświadczenie stwierdzające 

uzyskanie tytułu 

odpowiednio laureata lub 

finalisty tej olimpiady w 

roku szkolnym 2014/2015 i 

2015/2016 2016/2017 oraz 

2017/2018, 2018/2019 

7. Olimpiada 

Informatyczna 

Fundacja Rozwoju 

Informatyki  

w Warszawie  

informatyka  

8. Olimpiada 

Literatury i Języka 

Polskiego   

Instytut Badań 

Literackich PAN 

język polski  

9. Olimpiada Języka 

Francuskiego 

PROF.-EUROPE 

Stowarzyszenie 

Nauczycieli Języka 

Francuskiego w 

Polsce  

język 

francuski 

 

10. Olimpiada Języka 

Białoruskiego 

Uniwersytet 

Warszawski-Katedra 

Białorutenistyki 

język 

białoruski 

 

11. Ogólnopolska 

Olimpiada Języka 

Niemieckiego 

Wyższa Szkoła 

Języków Obcych  

im. Samuela Lindego  

w Poznaniu  

język 

niemiecki 

 

12. Olimpiada Języka 

Rosyjskiego  

Uniwersytet 

Warszawski Wydział 

Lingwistyki 

Stosowanej 

język rosyjski  

13. Olimpiada Języka 

Hiszpańskiego 

Polskie Towarzystwo 

Neofilologiczne 

język 

hiszpański 

przeprowadzana do roku 

szkolnego 2015/2016 

14. Olimpiada Języka 

Łacińskiego 

Polskie Towarzystwo 

Filologiczne  

w Warszawie 

język łaciński  

15. Olimpiada o 

Polsce i Świecie 

Współczesnym 

Uniwersytet 

Warszawski 

wiedza  

o 

społeczeństwie 

 

16. Olimpiada 

Biologiczna  

Polskie Towarzystwo 

Przyrodników  
w Krakowie 

biologia  

17. Olimpiada 

Chemiczna 

Polskie Towarzystwo 

Chemiczne  

w Warszawie 

chemia  

18. Olimpiada 

Filozoficzna 

Polskie Towarzystwo 

Filozoficzne  

filozofia  
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w Warszawie 

19. Olimpiada 

Geograficzna 

Polskie Towarzystwo 

Geograficzne  

w Warszawie 

 geografia  

20. Olimpiada 

Fizyczna 

Polskie Towarzystwo 

Fizyczne  

w Warszawie 

fizyka  

21. Olimpiada 

Artystyczna 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Olimpiady 

Artystycznej  

w Warszawie 

historia sztuki 

lub historia 

muzyki 

 

22. Ogólnopolska 

Olimpiada 

Historyczna 

Polskie Towarzystwo 

Historyczne  

w Warszawie  

historia  

23. Olimpiada 

Historyczna 

Gimnazjalistów 

Polskie Towarzystwo 

Historyczne  

w Warszawie 

historia przyjmowani w pierwszej 

kolejności laureaci  

i finaliści, którzy otrzymali 

zaświadczenie stwierdzające 

uzyskanie tytułu 

odpowiednio laureata lub 

finalisty tej olimpiady w 

roku szkolnym 2016/2017 

oraz 2017/2018, 2018/2019 

24. Olimpiada „Losy 

żołnierza i dzieje 

oręża polskiego” 

Muzeum Józefa 

Piłsudskiego  

w Sulejówku, 

Uniwersytet 

Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego  

w Warszawie, 

Centralna Biblioteka 

Wojskowa  

im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego  

w warszawie 

historia dotyczy finalistów  

i laureatów od roku 

szkolnego 2017/2018 

 

4. Olimpiady interdyscyplinarne, przeprowadzane w latach 2016/2017, 2017/2018, 

2018/2019, rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej: 

l.p. Nazwa olimpiady Organizator 

 

Uprawnienia  

1. Olimpiada 

Przedsiębiorczości 

Fundacja Promocji I 

Akredytacji Kierunków 

Ekonomicznych 

 
 

Uprawnienia zgodnie z 

zapisami w regulaminach 

olimpiad lub zapisami 
Rozporządzenia Ministra 

Edukacji z dnia 16 marca 

2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 
610) 

lub 

2. Olimpiada Wiedzy o 

Bezpieczeństwie  

i Obronności 

Uniwersytet Warszawski 

Wydział Dziennikarstwa i 

Nauk Politycznych 

3. Olimpiada Medialna Fundacja Nowe Media 
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4. Ogólnopolska Olimpiada 

Wiedzy o  Państwie i Prawie 

Wyższa Szkoła Prawa i 

Administracji w Przemyślu 

Rozporządzenia Ministra 
Edukacji z dnia 14 marca 

2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 

586) 

 

5. Olimpiada Lingwistyki 

Matematycznej 

Fundacja Matematyków 

Wrocławskich 

6. Olimpiada Teologii 

Katolickiej 

Uniwersytet Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w 

Warszawie 

7. Olimpiada Astronomiczna Planetarium i 

Obserwatorium 

Astronomiczne im. 

Mikołaja Kopernika w 

Chorzowie 

8. Olimpiada Wiedzy 

Ekologicznej 

Liga Ochrony Przyrody 

 

9. Olimpiada Prawosławnej 

Wiedzy Religijnej 

Uniwersytet w 

Białymstoku 

10. Ogólnopolska Olimpiada 

Wiedzy o Prawie 

II Społeczne Liceum 

Ogólnokształcące im. 

Toniego Halika 

11. Olimpiada Znajomości 

Afryki 

Uniwersytet Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w 

Warszawie 

12. Ogólnopolska Olimpiada 

Wiedzy o Filmie i 

Komunikacji Społecznej 

Filmoteka Narodowa 

13. Olimpiada Wiedzy o 

Biznesie  

i Innowacjach  

Stowarzyszenie Instytut 

Nowych Technologii 

14. Olimpiada z Wiedzy o 

Planowaniu i Zarządzaniu 

Karierą Zawodową 

Stowarzyszenie Doradców 

Szkolnych i Zawodowych 

RP 

15. Olimpiada Cyfrowa Fundacja Nowoczesna 

Polska 

 

16. Olimpiada Młodzieżowa 

Olimpiada Wiedzy o 

Społeczeństwie 

Fundacja Promocji i 

Akredytacji Kierunków 

Ekonomicznych 

17. Olimpiada Wiedzy o 

Rodzinie 

Uniwersytet Warmińsko-

Mazurski w Olsztynie 

 

 

5. Ustala się miejsca uznane za wysokie w zawodach wiedzy wymienionych w § 2 

uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020: tytuł 

finalisty, laureata. 

 

§ 3 

 

1. W procesie rekrutacji będą punktowane także osiągniecia uzyskane w:  
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1) zawodach sportowych organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy- 

Gimnazjada – dla uczniów gimnazjów. 

2) zawodach sportowych organizowanych przez polskie związki sportowe i jednostki 

samorządu terytorialnego. 

3) zawodach sportowych organizowanych przez światowe i europejskie federacje 

sportowe: 

a) Igrzyska Olimpijskie, 

b) oficjalne imprezy sportowe o randze Mistrzostw Świata, 

c) oficjalne imprezy sportowe o randze Mistrzostw Europy. 

 

2. Ustala się miejsca uznane za wysokie w zawodach sportowych organizowanych przez 

podmioty wymienione w § 3 ust. 1 na szczeblu: 

1) międzynarodowym: miejsca od 1 do 6, 

2) krajowym: miejsca od 1 do 4, 

3) wojewódzkim: miejsca od 1 do 3,  

4) powiatowym: miejsca od 1 do 3 

 

 

§4 

 

1. W procesie rekrutacji będą punktowane osiągniecia uzyskane w zawodach 

artystycznych: konkursach, turniejach i festiwalach artystycznych, których wykaz 

ustalony jest przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego oraz  osiągnięcia uzyskane w zawodach artystycznych organizowanych 

przez uczelnie i szkoły artystyczne. 

 

2. Ustala się miejsca uznane za wysokie w zawodach artystycznych, o których mowa  

w  § 4 ust. 1 na szczeblu: 

1) międzynarodowym: miejsca od 1 do 6,  

2) krajowym: miejsca od 1 do 4,  

3) wojewódzkim: miejsce nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem,  

4) wyróżnienia przyznane na podstawie regulaminu zawodów lub konkursu o zasięgu 

międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim, z wyłączeniem wyróżnień i nagród 

przyznanych za uczestnictwo. 

 

 

§ 5 

 

1. W procesie rekrutacji będą punktowane także osiągnięcia uzyskane w konkursach, 

turniejach i olimpiadach objętych patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty o zasięgu 

ogólnopolskim i wojewódzkim zamieszczonych pod adresem: 

https://www.kuratorium.lublin.pl/?m=29&ms=229, uwzględniając, że te konkursy, 

turnieje i olimpiady powinny służyć odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień uczniów, 

pobudzaniu twórczego myślenia, wspomaganiu zdolności stosowania zdobytej wiedzy 

w praktycznym działaniu, a także lepszemu przygotowaniu uczniów do nauki w 

szkołach wyższego stopnia lub do wykonywania zawodu.  

 

https://www.kuratorium.lublin.pl/?m=29&ms=229
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2. Ustala się miejsca uznane za wysokie w zawodach wiedzy wymienionych w § 5 ust.1, 

uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020: tytuł 

laureata, finalisty oraz miejsce nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem. 

 

 

§ 6 

 

1. Na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum mogą być wymienione 

osiągnięcia w zawodach wiedzy innych niż wymienione w § 2 ust. 3, 4 i § 5, oraz 

konkursach artystycznych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie 

szkoły, jeżeli jest określony ich szczebel (międzynarodowy, krajowy, wojewódzki, 

powiatowy) oraz miejsce albo tytuł laureata lub finalisty.  

 

2. Ustala się miejsca uznane za wysokie w zawodach wiedzy wymienionych w § 6 ust.1 

uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020: tytuł laureata 

lub finalisty albo miejsca na poszczególnych szczeblach:  

1) międzynarodowym: miejsca od 1 do 10, 

2) krajowym: miejsca od 1 do 8,  

3) wojewódzkim: miejsca od 1 do 6,  

4) powiatowym: miejsca od 1 do 3. 

 

3. Na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum mogą być wymienione 

osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,  

w szczególności w formie wolontariatu. 

 

§ 7 

 

1. W procesie rekrutacji będą punktowane osiągnięcia uzyskane w konkursach 

historycznych zorganizowanych i przeprowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej – 

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Lublinie o zasięgu 

wojewódzkim  

i ponadwojewódzkim w latach szkolnych 2017/2018 – 2018/2019, które zostały zlecone 

przez Lubelskiego Kuratora Oświaty na podstawie porozumienia. 

 

2. Ustala się miejsca uznane za wysokie w zawodach wiedzy wymienionych w § 7 ust. 1  

uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020: tytuł finalisty, 

laureata oraz miejsce nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem.  

 

 

§ 8 

 

1. Na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum może być wymienione 

uzyskanie tytułu laureata lub finalisty zawodów wiedzy, o których mowa w § 2.  

2. Na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum może być wymienione 

uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach sportowych, o których mowa w § 3. 

3. Na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum może być wymienione 

uzyskanie wysokiego miejsca w wymienionych w § 4 i § 5 zawodach wiedzy  

i artystycznych co najmniej na szczeblu wojewódzkim. 
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4. Na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum może być wymienione 

uzyskanie tytułu laureata lub finalisty oraz uzyskanie wysokiego miejsca 

nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem zawodów wiedzy, o których 

mowa w § 7.  

 

§ 9 

 

Liczbę punktów za poszczególne osiągnięcia, przyznawanych w procesie rekrutacji określają:  

 

1. dla absolwentów szkół podstawowych:  

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego do publicznych 

przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610) 

 

2. dla absolwentów gimnazjów: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego na lata szkolne 

2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego 

technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami 

dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586) 

 

 

§ 10 

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Lublinie. 

 
 

§ 11 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lubelski Kurator Oświaty 

 

Teresa Misiuk 


