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Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 

w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, 

ustalony przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na podstawie art. 20m ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), 

uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 

 

Część A 

 

Wykaz zawodów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół publicznych: 

gimnazjum, gimnazjum sportowego, gimnazjum mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w 

gimnazjum ogólnodostępnym, gimnazjum dwujęzycznego lub oddziału dwujęzycznego w 

gimnazjum ogólnodostępnym, oddziału międzynarodowego w gimnazjum ogólnodostępnym.  

 

I. Konkursy przedmiotowe organizowane przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 

dla uczniów szkół podstawowych:  

 

Lp. Nazwa konkursu 

 

1. Wojewódzki Konkurs Humanistyczny 

2. Wojewódzki Konkurs Matematyczno - Przyrodniczy 

3. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego 

 

 

II. Zawody wiedzy organizowane przez Kuratorów Oświaty na podstawie zawartych 

porozumień : 

 

Lp. Nazwa konkursu 

 

Organizator Zasięg działania 

 

1. Ogólnopolski Konkurs 

„Losy Bliskich i losy 

Dalekich – życie Polaków 

w latach 1914 – 1989” 

Małopolski Kurator Oświaty  

w porozumieniu 
ze Świętokrzyskim Kuratorem 

Oświaty 

krajowy 

2. Konkurs historyczny im. 

majora Marka 

Gajewskiego „Losy 
żołnierza i dzieje oręża 

polskiego” 

Mazowiecki Kurator Oświaty 

w porozumieniu 
ze Świętokrzyskim Kuratorem 

Oświaty 

krajowy 
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III. Zawody wiedzy artystyczne i sportowe: 

 

1. 

Międzynarodowy konkurs 

kreatywności Odyseja 

Umysłu 

Odyseja Umysłu  

ul. Jana Dekerta 
międzynarodowy 

2. 
Ogólnopolski Konkurs 

Łamigłowy 

Społeczna Szkoła Podstawowa 

STO, Społeczne Gimnazjum 

STO w Starachowicach  

krajowy 

 

 Zawody sportowe: 

 

 

1. Organizowane przez Szkolny Związek Sportowy - Igrzyska Młodzieży Szkolnej. 

 

 

2. Zawody sportowe wymienione w pkt. 1 odnoszą się do następujących dyscyplin 

sportu:
1)

 

 

aerobik akrobatyka sportowa badminton baseball 

bilard brydż sportowy gimnastyka hokej na lodzie 

hokej na trawie jeździectwo judo kajakarstwo 

kajak polo karate tradycyjne, 

WKF, fudokan 

kolarstwo koszykówka 

kręglarstwo lekka atletyka, w tym 

biegi przełajowe 

łucznictwo łyżwiarstwo 

narciarstwo orientacja sportowa pięciobój nowoczesny piłka nożna 

piłka ręczna piłka siatkowa piłka wodna pływanie 

pływanie 

synchroniczne 

skoki do wody snowboard sporty motorowe 

sporty saneczkowe sporty wrotkarskie sumo szachy 

szermierka taekwondo tenis tenis stołowy 

triathlon unihokej warcaby wioślarstwo 

zapasy żeglarstwo   
 
1) 

Ustalono na podstawie wykazu dyscyplin sportu objętych współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży 

szkolnej, opracowanego przez Zespół Sportu Młodzieżowego Instytutu Sportu i Regulaminu Wielkopolskich 

Igrzysk Młodzieży Szkolnej. 

 

IV. Miejsca uznane za wysokie w zawodach sportowych o zasięgu: 

- międzynarodowym (miejsca 1-8), 

- krajowym (miejsca 1-6),  

- wojewódzkim (miejsca 1-3), 

- powiatowym (miejsca 1-3). 

 

V. Miejsca uznane za wysokie w zawodach artystycznych i zawodach wiedzy o zasięgu: 

- międzynarodowym,  
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- krajowym, 

- wojewódzkim,  

- powiatowym,  

 

to miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem, a także wyróżnienia 

przyznane na podstawie regulaminu zawodów (konkursu), z wyłączeniem wyróżnień 

uzyskanych  

za uczestnictwo w zawodach. 

 

 

 

Część B 

 

Wykaz zawodów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół 

ponadgimnazjalnych woj. świętokrzyskim 

 

I. Konkursy przedmiotowe organizowane przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 

dla uczniów gimnazjów:  

 

Lp. Nazwa konkursu 

 

1. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego 

2. Wojewódzki Konkurs Biologiczny 

3. Wojewódzki Konkurs Chemiczny 

4. Wojewódzki Konkurs Fizyczny 

5. Wojewódzki Konkurs Geograficzny 

6. Wojewódzki Konkurs Matematyczny 

7. Wojewódzki Konkurs Historyczny 

8. Wojewódzki Konkurs Informatyczny 

9. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego 

10. Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego 

11. Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego 

 

II. Zawody wiedzy organizowane przez Kuratorów Oświaty na podstawie zawartych 

porozumień : 

 

Lp. Nazwa konkursu 

 

Organizator Zasięg działania 

1. Ogólnopolski Konkurs wiedzy  

o czasach i osobie Karola 

Wojtyły – Jana Pawła II 

„Papież Słowianin”  

Łódzki Kurator Oświaty  

w porozumieniu ze 

Świętokrzyskim  Kuratorem 

Oświaty 

krajowy 

2. Ogólnopolski Konkurs „Losy 

Bliskich i losy Dalekich – 

Małopolski Kurator Oświaty 

w porozumieniu  
Krajowy 
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życie Polaków w latach 1914 – 

1989” 

ze 

Świętokrzyskim  Kuratorem 

Oświaty 

3. Konkurs historyczny im. 

majora Marka Gajewskiego 

„Losy żołnierza i dzieje oręża 

polskiego” 

Mazowiecki Kurator Oświaty 

w porozumieniu  
ze 

Świętokrzyskim  Kuratorem 

Oświaty 

krajowy 

4. Ogólnopolska Olimpiada 

„Myśli Jana Pawła II” 

Podlaski Kurator Oświaty  
krajowy 

 

 

III. Zawody wiedzy artystyczne i sportowe: 

 

1. Międzynarodowy konkurs 

kreatywności Odyseja Umysłu 

Odyseja Umysłu  

ul. Jana Dekerta 
międzynarodowy 

2. 

Ogólnopolski Konkurs 

Łamigłowy 

Społeczna Szkoła 

Podstawowa STO, 

Społeczne Gimnazjum STO 

w Starachowicach  

krajowy 

 

 Zawody sportowe:  

 

1. Organizowane przez Szkolny Związek Sportowy - Igrzyska Młodzieży Szkolnej. 

 

2. Organizowane przez światowe i europejskie federacje sportowe: 

- Oficjalne imprezy sportowe o randze Mistrzostw Świata, 

- Oficjalne imprezy sportowe o randze Mistrzostw Europy. 

 

3. Zawody sportowe wymienione w pkt. 1-2 odnoszą się do następujących dyscyplin 

sportu:
1)

 

 

aerobik akrobatyka sportowa badminton baseball 

biathlon bilard boks brydż sportowy 

curling gimnastyka golf hokej na lodzie 

hokej na trawie jeździectwo judo kajakarstwo 

kajak polo karate tradycyjne karate WKF, 

kyokushin, fudokan 

kick-boxing 

kolarstwo koszykówka kręglarstwo lekka atletyka, w tym 

biegi przełajowe 

łucznictwo łyżwiarstwo narciarstwo orientacja sportowa 

pięciobój 

nowoczesny 

piłka nożna piłka ręczna piłka siatkowa 

piłka siatkowa 

plażowa 

piłka wodna pływanie pływanie synchroniczne 

podnoszenie 

ciężarów 

rugby skoki do wody snowboard 

sporty motorowe sporty saneczkowe sporty wrotkarskie strzelectwo sportowe 
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sumo szachy szermierka taekwondo 

tenis tenis stołowy triathlon unihokej 

warcaby wioślarstwo zapasy żeglarstwo 
1) 

Ustalono na podstawie wykazu dyscyplin sportu objętych współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży 

szkolnej, opracowanego przez Zespół Sportu Młodzieżowego Instytutu Sportu i Regulaminu Wielkopolskich 

Igrzysk Młodzieży Szkolnej. 

 

 

V. Miejsca uznane za wysokie w zawodach sportowych o zasięgu: 

- międzynarodowym (miejsca 1-8), 

- krajowym (miejsca 1-6),  

- wojewódzkim (miejsca 1-3), 

- powiatowym (miejsca 1-3). 

 

VI. Miejsca uznane za wysokie w zawodach artystycznych i zawodach wiedzy o zasięgu: 

- międzynarodowym,  

- krajowym, 

- wojewódzkim,  

- powiatowym. 

 

to miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem, a także wyróżnienia 

przyznane na podstawie regulaminu zawodów (konkursu), z wyłączeniem wyróżnień 

uzyskanych  

za uczestnictwo w zawodach. 
 

p.o. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 

Grzegorz Bień 


