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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. 

 

•• uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub 

ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim: 

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów, 

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 

punkty,  

- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

  nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 

punkty; 

••  uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty: 

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 

punktów, 

- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,  

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub  

interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,  

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów, 

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 

punktów, 

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 

punkty; 



••  uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim: 

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 

przyznaje się 10 punktów,  

- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 

przyznaje się 7 punktów,  

- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej -

przyznaje się 5 punktów,  

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,  

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 

punkty, 

- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 

punkty; 

••  uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione, artystycznych 

lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na 

terenie szkoły, na szczeblu: 

- międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty, 

- krajowym - przyznaje się 3 punkty, 

- wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty, 

- powiatowym - przyznaje się 1 punkt. 

 

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). 

 


