
      Ważna informacja dla uczniów klas VIII szkół podstawowych 
wydana przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w dn.13 lutego 2020 r.  

   Komunikat w sprawie wykazu 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  

       Na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., 
poz.996, ze zm.) oraz art. 149 ust. 4, art. 155 ust.4, art. 165 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949, 2203, 
2245) w związku z art. 20m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 
2018 r., poz. 1457 ze zm.), ustalam co następuje (fragmenty): 

I. Miejsca uznane za wysokie w zawodach wiedzy i artystycznych to miejsca nagrodzone lub 
uhonorowane zwycięskim tytułem nadanym na podstawie regulaminów zawodów (konkursów) o 
zasięgu: 

 międzynarodowym, 
 krajowym (ogólnopolskim), 
 wojewódzkim, 
 powiatowym, 

2) za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach artystycznych lub sportowych na szczeblu: 
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty, 
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty, 
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, 
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt. 

   W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych 
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego 
zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum, przyznaje się 
jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że 
maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 
punktów. 

              Wymienione na świadectwach ukończenia szkoły podstawowej oraz 
uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 mogą być 
również zawody wiedzy, artystyczne i sportowe organizowane przez kuratora oświaty 
lub inne podmioty działające na terenie szkoły, ujęte przez Pomorskiego Kuratora 
Oświaty w wykazie na rok szkolny 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 
2019/2020 http://www.kuratorium.gda.pl/category/szkoly-i-placowki/rekrutacja-do-
szkol/ 

         W wykazie zawodów artystycznych w bieżącym roku szkolnym 
sporządzonym przez Pomorskiego Kuratora Oświaty,  XIII Wojewódzki 
Konkurs Fotograficzny pt. „ Mieszkańcy Ziemi”  którego organizatorem jest 
SP 34 w Gdyni,  został umieszczony  pod numerem 6. 


