
ZARZĄDZENIE  Nr  12/2018 

LUBUSKIEGO KURATORA OŚWIATY 
z dnia 28 lutego 2018 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 gimnazjum oraz miejsc uznanych za wysokie 

w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 

2018/2019 

 

 

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

z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361) w zw. z art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4 i art. 165 ust. 3 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203) zarządza się, co następuje: 

 

 

§ 1. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez 

Lubuskiego Kuratora Oświaty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia 

gimnazjum, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019: 

1) Konkurs przedmiotowy z biologii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów; 

2) Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów; 

3) Konkurs przedmiotowy z fizyki dla uczniów dotychczasowych gimnazjów; 

4) Konkurs przedmiotowy z geografii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów; 

5) Konkurs przedmiotowy z historii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów; 

6) Konkurs przedmiotowy z języka polskiego dla uczniów dotychczasowych gimnazjów; 

7) Konkurs przedmiotowy z języka angielskiego dla uczniów dotychczasowych gimnazjów; 

8) Konkurs przedmiotowy z języka francuskiego dla uczniów dotychczasowych gimnazjów; 

9) Konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego dla uczniów dotychczasowych gimnazjów; 

10) Konkurs przedmiotowy z matematyki dla uczniów dotychczasowych gimnazjów. 

 

§ 2. Wykaz innych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być 

wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, uwzględnianych w postępowaniu 

rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019: 

1) Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę”; 

2) Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”; 

3) XVII Ogólnopolski Konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”; 

4) XII Konkurs Wiedzy o Sztuce w kategoriach „Muzyka” i „Plastyka”; 

5) Wojewódzki Konkurs z Fizyki „Świat okiem fizyka”; 

6) Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Dzieci i Młodzieży Szkolnej „Lubuskie – historia  

i współczesność”; 

7) Lubuska Gimnazjalna Platforma Wiedzy; 

8) Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II „Papież 

Słowianin” dla uczniów gimnazjum; 

9) Ogólnopolski konkurs tematyczny „Losy Bliskich i Losy Dalekich – życie Polaków 

w latach 1914-1989”; 

10) Ogólnopolska Olimpiada „Myśli Jana Pawła II”; 

11) „Czytanie Warte Zachodu”; 

12) Konkurs Poprawnej Polszczyzny „Licz się ze słowami”; 

13) Konkurs Matematyczny „Policz się z matematyką”; 



14) Konkurs Fizyczny „Niuton Nie Pyton”; 

15) Konkurs Matematyczny im. Majki Ostrowskiej; 

16) Szkolna Olimpiada Przedsiębiorczości; 

17) XXXVI Konkurs Przyrodniczy – temat wiodący „Płazy i gady Polski”; 

18) „O Naszą Niepodległą!” – udział ziemian w walkach o odzyskanie niepodległości 

i terytorium II Rzeczypospolitej 1914-1922; 

19) Konkurs Ornitologiczny Ptaki Parku Narodowego Ujście Warty; 

20) Lubuska Olimpiada Młodzieży „Gimnazjada”; 

21) Konkurs Informatyczny „Programować każdy może”; 

22) Diecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej „Młody Biblista”. 

 

§ 3. 1. Miejsca uznane za wysokie w zawodach, o których mowa w § 1, uwzględniane 

w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019: tytuł finalisty, z wyjątkiem tytułu 

laureata. 

2. Miejsca uznane za wysokie w zawodach, o których mowa w § 2, uwzględniane 

w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019: 

1) tytuł laureata; 

2) tytuł finalisty w zawodach organizowanych przez kuratorów oświaty na ostatnim 

szczeblu. 

 

§ 4. Przez zawody wymienione w § 1 i 2 należy również rozumieć ich poprzednie edycje. 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


