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Łódzkiego Kuratora oświaĘ
z dnia 3l stycznia 2017 r.

w sprawie wykazu zawodów wiedzy, aĄslycatych i sportowych, organizowanych przez kurutora
oświaty lub inne podmioĄł działajqce na terenie szkoły, które mogą być wymienione na
świadectwie ukończenia gimnazjum

Na podstawie art. 149 ustawy z dnia |4 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę -
Prawo oświatowe (Dz.U. z2017 r'' poz' 60), zuządza się' co następuje:
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1. Ustala się wykaz wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów,
organizowanycb przez Łódzkiego Kuratora Oświaty z następujących przedmiotów:

l) języka polskiego.
2) językaangielskiego'
3) językaniemieckiego'
4) języka rosyjskiego,
5) językafrancuskiego,
6) histońi,
7) matematyki,
8) ftzyki,
9) chemii,
l0) biologii,
l1) geografii,
12) inforrnatyki,
13) muzyki,
l4) plastyki,
15) wiedzy o społeczeństwie.

2. Usta|a się wykaz ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych d|a uczniów gimnazjów,
organizowanych przez komiteĘ g|ówne konkursów i olimpiad:

1) XII olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów _ etap okręgowy (stopień II).
2) XI olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów _ etap okęgowy (stopień II)
3) VII olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów_ etap okęgowy (stopień II).

3. Ustala się wykaz ogólnopo|skich konkursów temaĘcznych i interdyscyp|inarnych,
organizowanych lub współorganizowanych przez Łóilzkiego Kuratora oświaĘ na podstawie
zawartych porozumień z kuratorami oświaĘ w innych województwach:
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1) ogólnopolski koŃurs wiedzy o czasach
,,Papież Słowianin'',
ogólnopolski konkurs historyczny,,Losy

2

i osobie Karola Wojtly - Jana Pawła II

żotnięrza i dzieje oręża polskiego w latach
1768-1864",

3) ogólnopolski konkurs,,Losy Bliskich i Losy Dalekich. Zycie Polaków w latach 1914-
1989",

4) ogólnopolski konkurs wiedzy o prawidłowym żywieniu pt. ,,Racjonalnie się odzywiasz,
zdrowie wygrywasz".

Ustala się wykaz wojewódzkich konkursów temaĘcznych i interdyscyp|inarnych,
organizowanych lub wspó|organizowanych przez Łói|zkiego Kuratora oraz poszczegó|ne
komiteĘ konkursów:

1) Konkurs wojewódzki ,,o Nagrodę Specjalną Łódzkiego Kuratora oświaty im. Marii
Konopnickiej dla uczniów szkót województwa łódzkiego'',
Wojewódzki tematyczny koŃurs ftzyczny ,,Fascynująca fizyka _ poziom gimnazjalny'',
Wojewódzki tematyczny konkurs f,rzyczny ''Piękne doświadczenie, Fascynujące
wyjaśnienie - poziom gimnazjalny'',
Wojewódzki tematyczny konkurs informatyczny ,,Infosukces poziom gimnazjalny',,
Wojewódzki interdyscyplinamy konkurs intemetowy ,,First Step To Success'',
Wojewódzki interdyscyp1inamy koŃurs ekologiczno.regionalny,
Wojewódzki interdyscyplinamy konkurs filozofii klasycznej ,,W poszukiwaniu prawdy
o człowieku,',

8) Wojewódzki koŃurs tematyczny ,,Matematyka moja pasja'',
9) Wojewódzki tematyczny konkurs geograficzno-turystyczny ,'Przez lądy, morza i

ocęany... _ kraje Płw' Iberyjskiego i województwo łódzkie,,,
10) Wojewódzki tematyczny konkuTs historyczno.religijny ,,Nasze Dziedzictwo'',
1 1) XVI ogólnopolski Konkrrrs ,,Arsenał Pamięci'' - dla uczestników z terenu

woj ewództwa łódzkiego.

Ustala się wykaz dyscyp|in spońowych (indywidualnych i zespołowych), obejmujących
konkursy organizowane przez polskie rwiązki spońowe' wojewódzkie interdyscyplinarne
stowarzyszenia ku|tury fizycznej' Szko|ny Związek Spońorry |ub Ludowe ZespoĘ
Sportowe' w których osiągnięcia kandydatów są punktowane w procesie rekrutacji do
szkół ponadgimnazj alnych:

- akrobatyka sportowa, alpinizm, badminton, baseball, biathlon, biathlon letni, biegi na
orientację, biegi przełajowe' bilard, boks, bowling sportowy, brydż sportowy, curling,
gimnastyka ańystyczna, gimnastyka sportowa, golf' hokej na lodzie, hokej na trawie,
jeŹdziectwo, judo, ju-jitsu, kajak polo, kajakarstwo, kajakarstwo górskie, karate fudokan, karate
kyokushin, karate shotokan, karate tradycyjne, karate WKF, kendo, kick-boxing, kolarstwo
górskie, kolarstwo szosowe' kolarstwo torowe, koszykówka, kręglarstwo, lekkoatletyka,
łucznictwo, łyiwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, łyżwiarstwo szybkie _ short track,
modelarstwo kołowe, modelarstwo kosmicznę, modelarstwo lotniczę, modelarstwo pływające,
narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne _ biegi, skoki i kombinacja norweska' pięciobój
nowoczesny' pływanie, pływanie synchroniczne, piłka noina, piłka ręczna, piłka siatkowa,
piłka siatkowa plazowa, piłka wodna, podnoszenie ciężarów, saneczkarstwo, skiboby' skoki do
wody, snowboard, softball, sport kańingowy, strzelectwo sportowę, szachy, szermierką rugby,
taekwondo ITF, taekwondo WTF, taniec sportowy, tenis, tenis stołowy, triathlon, unihokej,
warcaby, wędkarstwo spońowe, wioślarstwo, wrotkarstwo, wspinaczka sportowa' wu shu,
wyścigi psich zaptzęgów, zapasy _ styl klasyczny, zapasy _ styl wolny, żeglarstwo, żeglarstwo
lodowe.
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Na świadectwie ukończenia gimnazjum może byó wymienione uzyskanie tytułu laureata lub
finalisty, konkursów przedmiotowych organizowanych przez Łódzkiego Kuratora oświaty,
wymienionych w $ 1, ust' |, a takze uzyskanie t1'tułu laureata lub finalisty' konkursów
przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty w innych województwach.

Na świadectwie ukończenia gimnazjum może być wymienione wzięcie udziału, co najmniej na
szczeblu wojewódzkim, w olimpiadach wymienionych w $ 1, ust. 2.

Na świadectwie ukończenia gimnazjum może być wzięcie udziału, co najmniej na szczeblu
wojewódzkim lub regionalnym, w konkursach tematycznych lub interdysc1plinamych
organizowanych lub współorganizowanych przez Łódzkiego Kuratora oświaty, wymienionych
w $ 1, ust' 3, a takŻe innych konkursach tematycznych lub interdyscyplinarnych, będących
konkursami o Zasięgu ponadwojewódzkim, organizowanymi przez kuratorów oświaty w innych
województwach na podstawie zawartych porozumień.

Na świadectwie Ńończenia gimnazjum może byó wymienione zajęcie miejsca od I do VI
indywidualnie lub zajęcie miej sca od I do IV zespołowo w konkursach tematycznych i
interdyscyplinamych współorganizowanych przez Łódzkiego Kuratora oświaty wymienionych
w $ 1, ust. 4, a takŻe zajęcie miejsca od I do VI indywidualnie lub zajęcie miejsca od I do IV
zespołowo w konkursach tematycznych i interdyscyplinamych współorganizowanych przez
kuratorów oświaty w innych województwach.

Na świadectwie ukończenia gimnazjum może byó wymienione zajęcie miejsca od I do VI w
zawodach sportowych o charakterze indyrvidualnym lub miejsca od I do IV w zawodach
spońowych o charakterze zespołowym co najmniej na szczeblu wojewódzkim, albo zajęcie od I
do III miejsca w zawodach spońowych na szczeblu powiatowym w dyscyplinach wymienionych
w $ 1, ust.  5.

Na świadectwie ukończenia gimnazjum moŻe być wymienione zajęcie od I do III miejsca
w koŃursach artystycznych co najmniej na szczebłu powiatowym.

7. Na świadectwie ukończęnia gimnazjum mogą byó wymienione osiągnięcia w zakresie
akt}w,rrości społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formię
wolontariatu.

8. Na świadectwię ukończenia szkoły artystycznej może byó wymienione uzyskanie Ę'tułu
finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem
nalczania szkoły artystycznej co najmniej na szczeblu powiatowym, a takie uzyskanie t1tułu
laureata lub finalisty tumieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej co najmniej na szczeblu powiatowym.
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