
załącznik 

do zarządzenia nr 430/2022 

Lubuskiego Kuratora Oświaty 

z dnia 15 listopada 2022 r. 

PROCEDURA 

POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UMIESZCZANIA ZAWODÓW WIEDZY, 

ARTYSTYCZNYCH LUB SPORTOWYCH W WYKAZIE 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 

 

 

§ 1. Podstawa prawna: 

1) art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, 

z późn. zm.); 

2) § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 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 r. poz. 1737). 

 

§ 2. Cel: uregulowanie warunków umieszczania zawodów wiedzy, artystycznych lub 

sportowych w wykazie, o którym mowa w art. 148 u.p.o., tj. wykazie 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. 

 

§ 3. Wnioskodawcy: organizatorzy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, 

zwanych dalej „zawodami”. 

 

§ 4. Zasady ogólne ustalania składania wniosków o umieszczenie zawodów w wykazie, 

o którym mowa w art. 148 u.p.o.: 

1) organizator składa wniosek pisemnie na adres Kuratorium Oświaty w Gorzowie 

Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski; 

2) wzór wniosku stanowi załącznik do procedury; 

3) organizator składający wniosek po zakończeniu zawodów załącza do niego sprawozdanie 

z przebiegu zawodów z podaniem listy osób, którym przyznano tytuł laureata lub 

finalisty; 

4) zawody nie mogą mieć charakteru komercyjnego, jakakolwiek opłata wymagana od 

uczestnika za udział w zawodach wyklucza wpisanie ich do wykazu; 

5) zawody muszą być ogólnie dostępne dla wszystkich chętnych zamieszkałych na terenie 

jego przeprowadzenia; 

6) zawody muszą być organizowane przez podmioty działające na terenie szkoły; 

7) regulamin zawodów musi zawierać szczegółowy opis sposobu uzyskiwania przez jego 

uczestników miejsc uznawanych za wysokie (tytuł laureata i finalisty); 

8) zasady organizowania zawodów muszą jasno określać sposób weryfikacji wiedzy lub 

umiejętności każdego z jego uczestników; 

9) wniosek składa się w terminie do dnia 15 lutego roku szkolnego, w którym zawody mają 

być przeprowadzone. 

 

§ 5. Lubuski Kurator Oświaty może odmówić umieszczenia zawodów w wykazie, 

o którym mowa w art. 148 u.p.o., bez podawania przyczyn. 



Załącznik 

 

WNIOSEK 

 

O umieszczenie zawodów wiedzy, artystycznych lub sportowych w wykazie 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  

 

1. Organizator: 

 

Nazwa organizatora 

 

 

 

Adres organizatora 
(ulica, numer, kod, miasto, 

województwo) 

 

 

Dane kontaktowe 

organizatora 

 

e-mail:     

adres www 

tel. 

Dane kontaktowe osoby  

do kontaktu 

  

Imię i nazwisko: 

e-mail:     

tel. 

 

2. Nazwa zawodów (tytuł) 

………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Termin realizacji:. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Miejsce realizacji: 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

5. Częstotliwość organizacji:   

    □  cyklicznie (w każdym roku szkolnym) 

    □ jednorazowo  

 

6. Przewidywana liczba edycji: 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

7. Czas trwania jednej edycji (podać liczbę godzin, dni): 

………………………………………………………………………………………………… 

 



8. Adresat (uczestnicy): 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Przewidywana liczba uczestników: 

…………………………………………………………………............................................... 

………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Zasięg zawodów (właściwe zaznaczyć x): 

1) powiatowy    □ 

2) wojewódzki □ 

3) ogólnopolski □ 

4) międzynarodowy □ 
 

11. Cele zawodów: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

12. Spodziewane efekty: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

13. Opis przebiegu i organizacji zawodów: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

14. Instytucje, do których wystąpiono o patronat (jeśli nie wystąpiono wpisać kreskę): 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

15. Do wniosku załączam (właściwe zaznaczyć x): 

1) regulamin   □ 

2) program   □ 

3) harmonogram działań   □ 

4) sprawozdanie z przebiegu zawodów 

wraz z listą osób, którym przyznano 

tytuł laureata lub finalisty  □ 

5) inne (wymienić)   □ 

…………………………………………………………………………………………. 

 



16. Uzasadnienie wniosku: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

17. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Procedurą postępowania w sprawie wpisywania 

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 oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, 

uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych. 

 

 

 

 

 

 

….………………………………                                    ………………………………………..                                                 
             (miejscowość, data)                                                           (pieczątka organizatora i czytelny podpis osoby 

        upoważnionej do reprezentowania) 

 

 

 


