
ZARZĄDZENIE  NR  8/2022 

LUBUSKIEGO KURATORA OŚWIATY 
z dnia 28 lutego 2022 r. 

 

 

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 miejsc uznanych za 

wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok 

szkolny 2022/2023 

 

 

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

z 2021 r. poz. 1082) zarządza się, co następuje: 

 

 

§ 1. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez 

Lubuskiego Kuratora Oświaty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 

2022/2023: 

1) Konkurs przedmiotowy z biologii dla uczniów szkół podstawowych; 

2) Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów szkół podstawowych; 

3) Konkurs przedmiotowy z fizyki dla uczniów szkół podstawowych; 

4) Konkurs przedmiotowy z geografii dla uczniów szkół podstawowych; 

5) Konkurs przedmiotowy z historii dla uczniów szkół podstawowych; 

6) Konkurs przedmiotowy z języka polskiego dla uczniów szkół podstawowych; 

7) Konkurs przedmiotowy z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych; 

8) Konkurs przedmiotowy z języka francuskiego dla uczniów szkół podstawowych; 

9) Konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych; 

10) Konkurs przedmiotowy z matematyki dla uczniów szkół podstawowych. 

 

§ 2. Wykaz innych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być 

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, uwzględnianych 

w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 stanowi załącznik do niniejszego 

zarządzenia. 

 

§ 3. 1. Miejsca uznane za wysokie w zawodach, o których mowa w § 1, uwzględniane 

w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023: tytuł finalisty, z wyjątkiem tytułu 

laureata. 

2. Miejsca uznane za wysokie w zawodach, o których mowa w § 2, uwzględniane 

w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023: 

1) tytuł laureata; 

2) tytuł finalisty w zawodach organizowanych przez kuratorów oświaty lub inne podmioty 

działające na terenie szkoły na ostatnim szczeblu. 

 

§ 4. Przez zawody wymienione w § 1 i 2 należy również rozumieć ich poprzednie edycje. 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


