
 
 
 

      Opole, 28 lutego 2022 r. 
WRE.552.9.2022 

 

 

Zarządzenie nr 3 

Opolskiego Kuratora Oświaty 

z dnia 28 lutego 2022 r. 

 

w sprawie 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 oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach  

w roku szkolnym 2021/2022 w województwie opolskim. 

 

Na podstawie art. 148 ust. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1082 z późn. zm.) zarządza się co następuje:  

 

§ 1 

1. Ustala się wykaz Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty 

dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół 

ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 

 

KURATORIUM OŚWIATY W OPOLU 

45-081 Opole, ul Piastowska 14 

tel. 77 452 45 68, 77 452 45 72 

fax 77 452 44 17 



Lp. Nazwa wojewódzkich konkursów przedmiotowych 

 

Miejsce uznane za wysokie 

1. Wojewódzki Konkurs Polonistyczny 

 

laureat/finalista 

2. Wojewódzki Konkurs z Języka Angielskiego 

 

laureat/finalista 

3. Wojewódzki Konkurs z Języka Niemieckiego 

 

laureat/finalista 

4. Wojewódzki Konkurs Biologiczny 

 

laureat/finalista 

5. Wojewódzki Konkurs Chemiczny 

 

laureat/finalista 

6. Wojewódzki Konkurs Fizyczny 

 

laureat/finalista 

7. Wojewódzki Konkurs Historyczny 

 

laureat/finalista 

8. Wojewódzki Konkurs Geograficzny 

 

laureat/finalista 

9. Wojewódzki Konkurs Matematyczny 

 

laureat/finalista 

 



 laureaci – podstawa prawna: art. 132 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn.  
zm.). 

 finaliści – podstawa prawna: § 6 ust.1 pkt 3 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. Ustala się wykaz zawodów wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanych przez kuratorów oświaty na 

podstawie zawartych porozumień – konkursy tematyczne uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół 

ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 

 
 

Lp. Nazwa zawodów 
 

Nazwa organizatora Szczebel zawodów Miejsce uznane za 
wysokie 

1. Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. 
majora Marka Gajewskiego Losy 

żołnierza i dzieje oręża polskiego 

Mazowiecki Kurator 
Oświaty działający w 

porozumieniu z 
Opolskim Kuratorem 
Oświaty 

krajowy laureat, finalista 

2. I Ogólnopolski Konkurs Retoryczny Lubelski Kurator 
Oświaty działający w 

porozumieniu z 
Opolskim Kuratorem 
Oświaty 

krajowy laureat, finalista 

 
laureaci i, finaliści – podstawa prawna: § 6 ust.1 pkt 1 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) 

 

3. Ustala się wykaz zawodów wiedzy organizowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty 

działające na terenie szkoły dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego, uwzględnianych  

w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 



Lp. Nazwa zawodów Nazwa organizatora Szczebel zawodów 

 

1. Konkurs Wiedzy o Języku 

Polskim 

Opolski Kurator Oświaty oraz Studenckie Koło 

Naukowe Onomastów działające przy 

Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu 

Opolskiego 

wojewódzki 

2. Młodzież recytuje 

poezję/Jugend trägt 

Gedichte vor 

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców 

na Śląsku Opolskim 

wojewódzki 

3. Diecezjalny Konkurs 

Wiedzy Religijnej – Żak 

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w 

Opolu wraz z Kuratorium Oświaty w Opolu 

wojewódzki 

4. Konkurs Wiedzy o 

Mniejszości Niemieckiej 

dla uczniów szkół 

podstawowych 

województwa opolskiego 

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców 

na Śląsku Opolskim, Poseł na Sejm RP 

Ryszard Galla 

wojewódzki 

5. Poznajemy Parki 

Krajobrazowe Polski 

Porozumienie Parków Krajobrazowych Polski 

(Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych) 

krajowy 

6. Turniej Bezpieczeństwa w 

Ruchu Drogowym 

Polski Związek Motorowy oraz Komenda 

Główna Policji, Ministerstwo Infrastruktury, 

krajowy 



 
4. Ustala się wykaz zawodów sportowych (indywidualnych i zespołowych) organizowanych przez Opolskiego 

Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły dla uczniów szkół podstawowych województwa 

opolskiego, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 

Lp. Nazwa organizatora Nazwa zawodów Szczebel zawodów 

 

1. Zawody sportowe organizowane przez 

światowe i europejskie federacje 

sportowe: 

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

sportowy, gimnastyka artystyczna, 
gimnastyka sportowa, golf, jeździectwo, 
judo, karate WKF kajakarstwo, karate 

tradycyjne, kolarstwo szosowe, kolarstwo 
górskie, kręglarstwo, lekkoatletyka, 

łucznictwo, łyżwiarstwo figurowe, 
łyżwiarstwo szybkie – shorttrack, 
narciarstwo klasyczne - biegi, skoki, 

międzynarodowy 

2. Zawody sportowe organizowane przez  

polskie związki sportowe 

krajowy, wojewódzki 

3. Zawody sportowe organizowane przez  wojewódzki , powiatowy 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 

Administracji, Ministerstwo Edukacji 

Narodowej, Wojewódzki Ośrodki Ruchu 

Drogowego – wraz z odpowiednimi strukturami 

terenowymi 

7. Konkursu Wiedzy  

o Kresach Wschodnich 

Rzeczypospolitej 

Opolski Kurator Oświaty  

we współudziale: Towarzystwa Miłośników 

Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich 

Oddział w Opolu. 

wojewódzki 



Szkolny Związek Sportowy „Opolskie”: 

 

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, sporty wrotkarskie, 

żeglarstwo. 

 

5. 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 2021/2022  

w województwie opolskim na szczeblu: 

 

Lp. Szczebel zawodów Miejsca uznane za wysokie 

 

1. Międzynarodowy Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste. 

 

2. Krajowy Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte. 

 

3. Wojewódzki Pierwsze, drugie, trzecie. 



 

4. Powiatowy Pierwsze, drugie. 

 

 

§ 2 

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu. 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

Opolski Kurator Oświaty 

 

Michał Siek 


