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WYKAZY OLIMPIAD DLA GIMNAZJALISTÓW 
                                                                                                
                                

W związku z informacjami otrzymanymi w dniu 14 maja 2007 r. z Ministerstwa 
Edukacji Narodowej na temat Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów (pismo znak 
DKOS-1/KW-5027-17/07 z 30 marca 2007 r., skierowane do Przewodniczącego Komitetu 
Głównego Olimpiady Matematycznej) finaliści w/w Olimpiady będą w procesie rekrutacji 
posiadać takie same uprawnienia jak finaliści konkursów, których program obejmuje  
w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, 
organizowanych przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim  
(13 punktów), zaś laureaci nabywają uprawnienia jak laureat konkursu przedmiotowego, 
którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej 
jednego przedmiotu. 
 

Z informacji otrzymanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej pismem znak:DKOS-
1/KW-5027-40a/07 na temat Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów skierowane  
do Przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej finaliści  
w/w Olimpiady będą w procesie rekrutacji posiadać takie same uprawnienia jak finaliści 
konkursów, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej 
co najmniej jednego przedmiotu, organizowanych przez kuratora oświaty, co najmniej  
na szczeblu wojewódzkim (13 punktów), zaś laureaci nabywają uprawnienia jak laureat 
konkursu przedmiotowego, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści 
podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu. 
 

Z informacji otrzymanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej pismem znak:DZSE-
AM-5026-80/11 na temat Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów skierowane 
do Kuratorów Oświaty  finaliści w/w Olimpiady będą w procesie rekrutacji posiadać takie 
same uprawnienia jak finaliści konkursów, których program obejmuje w całości lub poszerza 
treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, organizowanych przez 
kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim (13 punktów), zaś laureaci 
nabywają uprawnienia jak laureat konkursu przedmiotowego, którego program obejmuje  
w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu. 
Ponadto w/w piśmie Minister Edukacji Narodowej  informuje, ze pilotażowe olimpiady  
w/w będą prowadzone w latach szkolnych: 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013.  
 

 


