
Informacja dotycząca punktacji za osiągnięcia w konkursach w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół 

ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015. 

W związku z dużą ilością zapytań dotyczących przyznawania punktów za udział w konkursach 

w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych informuję, że Mazowiecki  Kurator Oświaty 

organizuje następujące konkursy, które są punktowane podczas rekrutacji. 

- konkursy, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej 

jednego przedmiotu - tzw. konkursy przedmiotowe. Laureaci tych konkursów o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim przyjmowani są do szkół w pierwszej kolejności, a finaliści otrzymują 13 punktów, 

- inne konkursy organizowane we współudziale Mazowieckiego Kuratora Oświaty (tzw. tematyczne lub 

interdyscyplinarne). Laureaci co najmniej na szczeblu wojewódzkim otrzymują 13 punktów, a finaliści 

7 punktów. 

Ponadto laureaci Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów, Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów oraz 

Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów są przyjmowani do szkół w pierwszej kolejności, a finaliści 

otrzymują 13 punktów. 

Uczestnicy konkursów organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkół, otrzymują, 

niezależnie od liczby zawodów: 

- za wysokie miejsce, nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem, na szczeblu wojewódzkim lub 

ogólnopolskim - 5 punktów 

- za wysokie miejsce, nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem, na szczeblu powiatowym -  2 punkty. 

Dotyczy to zarówno konkursów znajdujących się w wykazach zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, 

stanowiących załącznik do zarządzenia nr 6, jak i tych konkursów, których pierwszy etap odbył się przed 

ogłoszeniem całości zarządzenia nr 10 (tj. przed dniem 28 lutego 2014 r.)  i które są wpisane na świadectwie 

ukończenia gimnazjum.  

O wpisaniu konkursu na świadectwo decyduje dyrektor gimnazjum na podstawie zaświadczenia/dyplomu 

potwierdzającego osiągnięcia ucznia, wydanego przez organizatora konkursu. 

Objęcie patronatem/ rekomendacją konkursu (zawodów, turnieju) przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty 

nie oznacza wpisania tego przedsięwzięcia na listę tzw. konkursów kuratoryjnych realizowanych w ramach 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz 

sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r., Nr 13 poz. 125 ze zm.). 
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