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Rodzaj sprawy: zgłaszanie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym 

 
 
 

I. Podstawa prawna. 

art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 
ze zm.): Kurator oświaty corocznie do końca lutego podaje do publicznej wiadomości 
wykaz 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, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 
lit. a, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. a, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. a i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. a, 
oraz określa miejsca uznane za wysokie w tych zawodach. 
art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. a - dot. świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 
w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych  
art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. a - dot. świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 
w rekrutacji do oddziałów i szkół sportowych  
art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. a - dot. świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 
w rekrutacji do oddziałów i szkół dwujęzycznych  
art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. a - dot. świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 
w rekrutacji do szkół prowadzonych przez Ministra Obrony Narodowej. 
Rozporządzenie 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. 2019 r. poz. 1737). 
 

II. Wymagane dokumenty. 

Formularz, zamieszczony na platformie wymiany informacji z dyrektorami szkół 

(SOK - Załącznik nr 2) lub dla zgłoszeń po ustalonym terminie - Formularz zgłoszenia 

ww. zawodów- (Załącznik nr 3). 

 

III. Opłata. 

Brak opłat 
 

IV. Miejsce/sposób złożenia dokumentów. 
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1. Platforma wymiany informacji z dyrektorami szkół (SOK) lub po terminie 
(20 stycznia danego roku szkolnego) Kancelaria Kuratorium Oświaty w Katowicach, 
pokój 6.10 lub drogą pocztową na adres: Kuratorium Oświaty w Katowicach, 
ul. Powstańców 41A, 40-024 Katowice lub na adres mailowy 
kancelaria@kuratorium.katowice.pl (scan formularza zgłoszenia - Załącznik nr 3 
w .pdf). 

 
V. Komórka odpowiedzialna za udzielanie informacji w przedmiotowej sprawie  

 
Wydział Jakości Edukacji 
Oddział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, p. 5.08, tel.32-606-30-19 
 

VI. Termin i sposób załatwienia. 

1. Zapoznanie się z Zasady zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które 

mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane 

w postępowaniu rekrutacyjnym ( Załącznik nr 1). 

2. Zgłoszenia propozycji ww. zawodów przez dyrektora szkoły, poprzez 

formularz zamieszczony na platformie wymiany informacji z dyrektorami 

szkół (SOK) do 20 stycznia danego roku szkolnego (Załącznik nr 2 - 

wzór formularza). 

3. Zgłoszenia spełniające kryteria i zasady, na podstawie decyzji Śląskiego 

Kuratora Oświaty zostaną zamieszczone w wykazie zawodów wiedzy, 

artystycznych i sportowych, organizowanych przez inne podmioty działające 

na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej i podane do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach do końca lutego danego 

roku szkolnego. 

 
VII. Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy. 

Zgłoszenie za pomocą platformy Systemu Obsługi Kuratorium (SOK) - brak 

informacji. 

Zgłoszenia po terminie (Załącznik nr 3) - informacja o sprawie przekazywana jest 

zgodnie z formą zapytania: drogą e-mailową lub telefonicznie. 

VIII. Tryb odwoławczy. 

Nie przewidziano. 
 

IX.  Inne informacje. 
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Załącznik nr 1  

Zgłaszanie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie 
ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym 

Podstawa prawna: 

art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 
ze zm.): Kurator oświaty corocznie do końca lutego podaje do publicznej wiadomości wykaz 
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, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 137 ust. 6 
pkt 4 lit. a, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. a i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. a, oraz określa miejsca uznane 
za wysokie w tych zawodach. 

art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. a - dot. świadectwa ukończenia szkoły podstawowej w rekrutacji 
do szkół ponadpodstawowych 
art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. a - dot. świadectwa ukończenia szkoły podstawowej w rekrutacji 
do oddziałów i szkół sportowych 
art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. a - dot. świadectwa ukończenia szkoły podstawowej w rekrutacji 
do oddziałów i szkół dwujęzycznych 
art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. a - dot. świadectwa ukończenia szkoły podstawowej w rekrutacji 
do szkół prowadzonych przez Ministra Obrony Narodowej. 
Rozporządzenie 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. 2019 r. poz. 1737). 
 
Podmioty działające na terenie szkoły 

Podmioty: instytucje, osoby fizyczne, stowarzyszenia, przedszkola, szkoły, placówki, 
fundacje, a także inne podmioty prowadzące statutową działalność oświatową lub naukową 
oraz instytucje działające na rzecz edukacji oraz rozwoju talentów i uzdolnień uczniów, które 
będąc organizatorem swoją działalność oświatową realizują w porozumieniu z dyrektorem 
danej szkoły. Dyrektor, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz 
po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców, wyraża zgodę 
na uczestniczenie uczniów w konkursie organizowanym w oparciu o jednolite zasady 
powszechnej dostępności. Powyższe konkursy mogą być organizowane poza terenem danej 
szkoły. 

Zasady zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione 
na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym 

1. Zawody proponowane do umieszczenia w wykazie powinny być organizowane przy udziale szkoły 
i za zgodą dyrektora szkoły oraz dostępne dla wszystkich uczniów szkoły na jednolitych zasadach. 

2. Zgłoszenia propozycji zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, w których biorą 
udział uczniowie szkoły, dokonuje dyrektor szkoły, poprzez formularz zamieszczony 
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na platformie wymiany informacji z dyrektorami szkół (SOK) do 20 stycznia danego 
roku szkolnego. 

3. Zawody wiedzy, artystyczne i sportowe powinny mieć zasięg powiatowy, 
wojewódzki, ogólnopolski lub międzynarodowy. 

4. Regulaminy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych powinny uwzględniać: 

a. cele edukacyjne i wychowawcze ukierunkowane na rozwijanie wiedzy 
i umiejętności oraz postaw uczniów wynikających ze społecznie uznawanych 
wartości, 

b. zasadę powszechności uczestnictwa uczniów w zawodach wiedzy, artystycznych 
i sportowych, gwarantującą równy dostęp do udziału w zawodach wszystkim 
zainteresowanym uczniom, 

c. informację o nieponoszeniu przez uczniów, szkołę lub radę rodziców 
jakichkolwiek opłat warunkujących uczestnictwo w konkursie (np. wpisowe, 
opłata za materiały, arkusze konkursowe), 

d. w przypadku konkursów wieloetapowych - kryteria kwalifikowania uczestników 
do kolejnych etapów/stopni, 

e. warunki uzyskiwania przez uczestników miejsca uznanego za wysokie 
w konkursie, tj. miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem 
nadanym na podstawie ustalonego przez organizatora regulaminu, np. tytuł 
laureata lub finalisty, I II III miejsce w konkursie, tytuł grand prix, inny zwycięski 
tytuł na etapie/stopniu, 

f. zakres tematyczny zawodów powinien odnosić się do podstaw programowych 
przedmiotu lub przedmiotów nauczania i/lub kierunków polityki oświatowej 
państwa. 
 

5. Nazwa konkursu w wykazie musi być zgodna z regulaminem konkursu. Konkursy 
o nazwach innych niż regulaminowe nie będą zamieszczane w wykazie. 
 

6. Zgłoszenie przez dyrektora szkoły propozycji zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych 
na platformie wymiany informacji SOK Kuratorium Oświaty w Katowicach, nie 
oznacza automatycznego umieszczenia zawodów w wykazie, o którym mowa 
w art. 148 ustawy Prawo oświatowe, podawanym do publicznej wiadomości przez 
Śląskiego Kuratora Oświaty do końca lutego danego roku. 
 

7. Na podstawie zgłoszeń spełniających kryteria i zasady, Śląski Kurator Oświaty 
podejmie decyzję o umieszczeniu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych 
uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok następny szkolny w wykazie, 
który zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Kuratorium 
Oświaty w Katowicach do końca lutego danego roku. 
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8. Zgłoszenia zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych rozpoczynających się 
po ustalonym terminie zgłaszania (20 stycznia danego roku) należy dokonać poprzez 
przesłanie formularza stanowiącego Załącznik nr 3.  

Miejsca uznane za wysokie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych 
o zasięgu: 

• międzynarodowym 

• krajowym 

• wojewódzkim 

• powiatowym 

oznaczają miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem nadanym 
na podstawie ustalonego przez organizatora regulaminu zawodów. 

 
Załącznik nr2 
 
Wzór formularza zgłaszania konkursów/zawodów za pomocą platformy wymiany informacji 
z dyrektorami szkół (SOK). 
 
Zawody wiedzy, artystyczne i sportowe organizowane co najmniej na szczeblu powiatowym 
przez podmioty działające na terenie szkoły podstawowej w roku szkolnym………, które 
mogą być uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym. 
 
Przed wypełnieniem formularza na platformie proszę zapoznać się z Zasadami zgłaszania 
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia 
szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym.  

1. Potwierdzenie zapoznania się z zasadami zgłaszania ww. zawodów. 
2. Nazwa konkursu zgodna z jego regulaminem. 
3. Nazwa organizatora konkursu zgodna z jego regulaminem. 
4. Zasięg terytorialny konkursu określony zgodnie z jego regulaminem: 

a) powiatowy 
b) wojewódzki 
c) krajowy 
d) międzynarodowy 

5. Nazwa możliwych do uzyskania miejsc - ustalona w regulaminie konkursu: 
a) tytuł laureata 
b) pierwsze miejsce 
c) drugie miejsce 
d) trzecie miejsce 
e) czwarte miejsce 
f) inne - jakie ? 

6. Czy	spełniona	jest	zasada	powszechnej	dostępności	(gwarantująca równy dostęp do 
udziału w zawodach wszystkim zainteresowanym uczniom)? 
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7. Czy	 konkurs	 jest	 bezpłatny	 (uczniowie, szkoła lub rada rodziców nie ponoszą 
żadnych kosztów warunkujących uczestnictwo w konkursie np. wpisowe, opłata za 
materiały, arkusze konkursowe)? 

8. Czy dyrektor szkoły przed rozpoczęciem konkursu, po uzyskaniu pozytywnej opinii 
rady szkoły lub placówki i rady rodziców, wyraził zgodę na działanie podmiotu -
organizatora na terenie szkoły? 

9. Czy zgłaszany konkurs jest organizowany przy udziale szkoły, po uzyskaniu 
pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców i za zgodą dyrektora 
szkoły? 

10. Osoba odpowiedzialna za podanie danych o konkursie; 
a) nazwisko 
b) imię 
c) stanowisko 

 



 7 

Załącznik nr 3 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA 
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych  

w roku szkolnym …………/.……... 
przez inne podmioty działające na terenie szkoły, 

które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 

Lp. Informacja: Opis: 

1. 
Pełna nazwa 
konkursu/zawodów zgodna 
z regulaminem. 

 

 

2. Typ zawodów 
(wiedzy, artystyczne, sportowe). 

 

3. 
Pełna nazwa organizatora 
zgodna z regulaminem. 

 

 

4. 
Adres organizatora 
/pełny adres oraz telefon, adres 
e - mailowy/. 

 

 

5. 
Sposób upowszechnienia 
informacji 
o konkursie/zawodach. 

 

 

6. 

Uczestnicy zawodów: 

a) wiek 

 

b) typ szkoły 
 

 

7. 
Zasięg zawodów 
(powiatowy, wojewódzki, 
krajowy, międzynarodowy). 

 

8. 
Liczba i rodzaj etapów. 

 

 

9. 

Regulamin zawodów 
(należy wskazać miejsce 
publikacji). 
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10. 

Edycja zawodów(która edycja, 
od kiedy są organizowane). 

 

 

11. 

Cele/założenia zawodów, 
w tym w zakresie wzmacniania 
wychowawczej roli szkoły. 

 

 

12. 

Zakres tematyczny zawodów 

- uwzględnienie podstawy 
programowej przedmiotu lub 
przedmiotów nauczania i/lub 
kierunków polityki oświatowej 
państwa. 

 

13. 

Wysokie miejsca należy 
wybrać w zależności od 
rodzaju zawodów i zgodnie 
z jego regulaminem 
(laureat/inny zwycięski tytuł lub 
I, II, III miejsca). 

 

 

14. 

Kopia opinii rady szkoły lub 
placówki i rady rodziców oraz 
zgody dyrektora na działalność 
podmiotu - organizatora 
(wyrażona przed rozpoczęciem 
konkursu). 

 

	

	

	

……………………………………..   …………………………………………… 

/miejscowość, data/     imię i nazwisko/stanowisko 


