
Opole, 24 lutego 2021 r.
WRE.552.7.2021

Zarządzenie nr 4

Opolskiego Kuratora Oświaty

z dnia 24 lutego 2021r.

w sprawie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Opolskiego  

Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych 

w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022,

które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 

w województwie opolskim. 

Na podstawie art. 148 ust. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) zarządza się co następuje: 

§ 1

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

przez Opolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które 

mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 

2020/2021 w województwie opolskim.

2. Ustala się miejsca uznane za wysokie w zawodach wiedzy, artystycznych 

i sportowych organizowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty oraz inne podmioty 

działające na terenie szkoły w roku szkolnym 2020/2021 w województwie opolskim 

na szczeblu:

1) międzynarodowym - I,II,II, miejsce,

2) krajowym - I,II,III, miejsce,

3) wojewódzkim – I,II miejsce,

4) powiatowym – I miejsce. 
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§ 2

1. Ustala się wykaz wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół 

podstawowych, organizowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty z następujących 

przedmiotów:

1) język polski,

2) język angielski,

3) język niemiecki,

4) biologia,

5) chemia,

6) fizyka,

7) historia,

8) geografia,

9) matematyka.

2. Ustala się wykaz turniejów, olimpiad i konkursów tematycznych o zasięgu 

wojewódzkim i ogólnopolskim:

1) Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym,

2) Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, 

3) Ogólnopolski Konkurs Historyczny "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”,

4) Ogólnopolski konkurs ekologiczny „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”,

5) Wojewódzki Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej – Żak,

6) Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Mniejszości Niemieckiej,

7) Wojewódzki Konkurs Recytatorski w języku niemieckim „Młodzież recytuje poezję”,

8) Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Kresach Wschodnich.

3. Ustala się wykaz zawodów sportowych organizowanych przez gminne związki 

sportowe, wojewódzki związek sportowy i polskie związki sportowe: 

1) akrobatyka sportowa, badminton, bieg na orientację, bieg przełajowy, boks, bowling 

sportowy, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, golf, jeździectwo, judo, 



kajakarstwo, karate tradycyjne, karate WKF, kolarstwo szosowe, kolarstwo górskie, 

kręglarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie 

– shorttrack, narciarstwo klasyczne - biegi, skoki, kombinacja norweska, pływanie, pływanie 

synchroniczne, podnoszenie ciężarów, saneczkarstwo, skoki do wody, snowboard, sport 

kartingowy, strzelectwo sportowe, szachy, szermierka, taekwondo, taniec sportowy, tenis, 

tenis stołowy, wioślarstwo, wspinaczka sportowa, zapasy - styl klasyczny, zapasy - styl wolny, 

żeglarstwo, baseball, hokej na lodzie, hokej na trawie, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, 

piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, rugby, unihokej, warcaby, wędkarstwo, żeglarstwo.

2) W przypadku, gdy zawody nie są wymienione w wykazie zawodów sportowych 

organizowanych przez gminne związki sportowe, wojewódzki związek sportowy i polskie 

związki sportowe, a absolwent szkoły podstawowej legitymuje się odpowiednim 

dokumentem potwierdzającym uzyskanie osiągnięć sportowych i powyższe osiągnięcia 

zostały wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, szkolne komisje 

rekrutacyjne uwzględniają te zawody w procesie rekrutacji.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty 

w Opolu i na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opolski Kurator Oświaty

Michał Siek
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