PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
PiP.110.14.2017
Zarządzenie Nr 10 /2017
Podkarpackiego Kuratora Oświaty
z dnia 6 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4 / 2017 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia
28 lutego 2017 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych
organizowanych w roku szkolnym 2016/2017, które mogą być wymienione na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum
§1
Działając na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.
z 2017 r., poz. 59) w związku z art. 129 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60) zmieniam podane do
publicznej wiadomości wykazy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych,
organizowanych w roku szkolnym 2016/2017 przez kuratora oświaty lub inne podmioty
działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej i gimnazjum.
1) w Załączniku Nr 1 - „Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych,
organizowanych w roku szkolnym 2016/2017 przez kuratora oświaty i inne podmioty
działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej”:
a) w tabeli „A. Szkoła podstawowa – zawody wiedzy organizowane przez inne
podmioty działające na terenie szkoły” dodaje się po wierszu 77 kolejne
w brzmieniu:
Zespół Szkół Nr 1
Międzyszkolny Powiatowy Konkurs
78 w Łańcucie, Publiczne
PRYMUS
powiatowy
Gimnazjum nr 2
Centrum Doskonalenia
Konkurs przyrodniczy dla klas
79 Nauczycieli w Sanoku
szóstych szkół podstawowych
powiatowy
„Młody Przyrodnik”
80 Centrum Doskonalenia
Konkurs ortograficznoNauczycieli w Sanoku
informatyczny „Wirtualne Potyczki” powiatowy
81

82

Centrum Doskonalenia
Nauczycieli w Sanoku
Zespół Szkół w Pysznicy

Konkurs historyczny dla szkół
podstawowych „Mój bohater
historii”
Ogólnopolski Konkurs WIELKA LIGA
CZYTELNIKÓW

powiatowy

krajowy

83

84

101
102

103

104
105

106

107

108

109
110
111

Zespół Szkół w Zarzeczu

Podmioty działające na
terenie szkoły

Wojewódzki Konkurs HistorycznoPrzyrodniczy „Polska moja Ojczyznaprzeszłość i teraźniejszość”
Inne konkursy niewymienione
powyżej - osiągnięcia ucznia
potwierdzone dyplomem lub innym
dokumentem

wojewódzki
międzynarodowy
krajowy
wojewódzki
powiatowy

b) w tabeli „B. Szkoła podstawowa – zawody artystyczne organizowane przez inne
podmioty działające na terenie szkoły” dodaje się po wierszu 100 kolejne
w brzmieniu:
Wiejski Dom Kultury
Powiatowy Konkurs literackoi Rekreacji w Grochowem
plastyczny pn. „Wydajemy własną
powiatowy
książkę”
Zespół Szkół Nr 1
Powiatowy Konkurs Piosenki
w Łańcucie, Szkoła
Angielskiej You Can Sing
powiatowy
Podstawowa Nr 4
Zespół Szkół Nr 1
Powiatowy Konkurs Poezji
w Łańcucie, Szkoła
Patriotycznej „Kiedy myślę
powiatowy
Podstawowa Nr 4
Ojczyzna…”
Centrum Doskonalenia
Konkurs teatralny „Kurtyna
Nauczycieli w Sanoku
Wyobraźni”
powiatowy
Miejski Dom Kultury im.
Aleksandra Sas
Bandrowskiego
w Lubaczowie
Miejski Dom Kultury im.
Aleksandra Sas
Bandrowskiego
w Lubaczowie
Miejski Dom Kultury im.
Aleksandra Sas
Bandrowskiego
w Lubaczowie
Miejski Dom Kultury im.
Aleksandra Sas
Bandrowskiego
w Lubaczowie
Szkoła Podstawowa im.
Jana Pawła II w Olszanach

XXII Dziecięcy Konkurs Recytatorski
Powiatu Lubaczowskiego

powiatowy

XIII Grand Prix „Recytator Roku”
powiatowy

IX Prezentacje Taneczne „SoloDance”

powiatowy

X Przegląd Sztuki Rozrywkowej
o „Złotą Beczkę Śmiechu”

powiatowy

Powiatowy Konkurs „W krainie
bajki i baśni”

powiatowy

Wojewódzki Dom Kultury
w Rzeszowie

Ogólnopolski konkurs Poetycki JA
I ŚWIAT

krajowy

Wojewódzki Dom Kultury
w Rzeszowie

Podkarpacki konkurs LITERATURA
I DZIECI

wojewódzki
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112

113

36

37

38

39

40

Komenda Główna
Państwowej Straży
Pożarnej, Wydział
Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego
Podkarpackiego Urzędu
Wojewódzkiego
Podmioty działające na
terenie szkoły

Konkurs plastyczny „25 lat PSP –
profesjonalni, sprawni, pomocni”

krajowy

wojewódzki

Inne konkursy niewymienione
powyżej - osiągnięcia ucznia
potwierdzone dyplomem lub innym
dokumentem

międzynarodowy
krajowy
wojewódzki
powiatowy

c) w tabeli „C. Szkoła podstawowa – zawody sportowe organizowane przez inne
podmioty działające na terenie szkoły” dodaje się po wierszu 35 kolejne
w brzmieniu:
Podkarpacki Wojewódzki
Igrzyska Młodzieży Szkolnej
Szkolny Związek Sportowy
w dyscyplinach sportu:
wojewódzki
w Rzeszowie
Indywidualne mistrzostwa SZS
Powiatowe Szkolne Związki w lekkiej atletyce,
Sportowe w województwie Indywidualne i drużynowe biegi
powiatowy
podkarpackim
przełajowe,
4 – bój lekkoatletyczny,
3 – bój lekkoatletyczny,
Mini koszykówka, Mini piłka
siatkowa, Mini piłka ręczna, Mini
unihokej, Pływanie – sztafety, Tenis
stołowy, Badminton, Szachy,
Gimnastyka, Łyżwiarstwo szybkie,
Narciarstwo biegowe
Zawody sportowe
Zawody indywidualne i zespołowe
międzynarodowy
organizowane przez
w dyscyplinach:
światowe i europejskie
aerobik, akrobatyka sportowa,
federacje sportowe
badminton, biathlon, bieg na
orientację, biegi przełajowe, boks,
Zawody sportowe
krajowy
organizowane przez polskie bowling sportowy, brydż sportowy,
futbol amerykański, gimnastyka
związki sportowe
artystyczna, gimnastyka sportowa,
Zawody sportowe
golf, hokej, jeździectwo, judo,
organizowane przez
krajowy
kajakarstwo, karate, kolarstwo,
Szkolny Związek Sportowy
wojewódzki
koszykówka, kręglarstwo,
Zawody sportowe
powiatowy
lekkoatletyka,
łucznictwo,
organizowane przez
łyżwiarstwo, narciarstwo, pięciobój
jednostki samorządu
nowoczesny, piłka nożna, piłka
terytorialnego i gminne
ręczna, piłka siatkowa, piłka
związki sportowe
siatkowa plażowa, pływanie,
pływanie synchroniczne, skoki do
wody, podnoszenie ciężarów, rugby,
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saneczkarstwo, skoki do wody,
snowboard, sport kartingowy,
strzelectwo sportowe, szachy,
szermierka, taekwondo, taniec
sportowy, tenis, tenis stołowy,
triathlon, unihokej, wioślarstwo,
wspinaczka sportowa, zapasy,
żeglarstwo, żeglarstwo lodowe i
inne.

167
168

169

170

171

172

173

174

2) w Załączniku Nr 2 - „Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych,
organizowanych w roku szkolnym 2016/2017 przez kuratora oświaty i inne podmioty
działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum”:
a) w tabeli „A. Gimnazjum – zawody wiedzy organizowane przez inne podmioty
działające na terenie szkoły” dodaje się po wierszu 166 kolejne w brzmieniu:
Centrum Doskonalenia
Konkurs geograficzny dla szkół
Nauczycieli w Sanoku
gimnazjalnych „Mistrz
powiatowy
Geografii Fizycznej”
Centrum Doskonalenia
Konkurs ortograficznoNauczycieli w Sanoku
informatyczny „Wirtualne
powiatowy
Potyczki”
Centrum Doskonalenia
Konkurs historyczny dla
Nauczycieli w Sanoku
uczniów szkół gimnazjalnych
powiatowy
„Mój bohater historii”
Centrum Doskonalenia
„I Sanocka Olimpiada
Nauczycieli w Sanoku
Matematyczna α” dla
powiatowy
uczniów szkół gimnazjalnych
Zespół Szkół im. Jana Pawła II
„Mathematical Marathon” –
w Sokołowie Małopolskim
Wojewódzki Konkurs
wojewódzki
Matematyczny po angielsku
dla gimnazjalistów
Zespół Szkół Centrum
„W zdrowym ciele zdrowy
Kształcenia Rolniczego im.
duch” pt.: Witaminy czy
powiatowy
II Czechosłowackiej Brygady
suplementy? Które wybrać”
Spadochronowej
w Nowosielcach
Fundacja Promocji i Akredytacji
Gimnazjalna Olimpiada
Kierunków Ekonomicznych,
Przedsiębiorczości
krajowy
Warszawa, al. Niepodległości
162/150
Fundacja Promocji i Akredytacji
Gimnazjalna Olimpiada Wiedzy
Kierunków Ekonomicznych,
o Społeczeństwie
krajowy
Warszawa, al. Niepodległości
162/150
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175

116
117
118

119
120

121

122

123

124

125

Podmioty działające na terenie
szkoły

Inne konkursy niewymienione
powyżej - osiągnięcia ucznia
potwierdzone dyplomem lub
innym dokumentem

międzynarodowy
krajowy
wojewódzki
powiatowy

b) w tabeli „B. Gimnazjum – zawody artystyczne organizowane przez inne
podmioty działające na terenie szkoły” dodaje się po wierszu 115 kolejne
w brzmieniu:
Wiejski Dom Kultury
Powiatowy Konkurs literackoi Rekreacji w Grochowem
plastyczny pn. „Wydajemy własną
powiatowy
książkę”
Centrum Doskonalenia
Konkurs teatralny „Kurtyna
Nauczycieli w Sanoku
Wyobraźni”
powiatowy
Zespół Szkół Społecznych
im. A. Mickiewicza w Jaśle

Zespół Szkół w Jeżowem
im. ks. Stanisława Staszica
Miejski Dom Kultury im.
Aleksandra Sas
Bandrowskiego
w Lubaczowie
Miejski Dom Kultury im.
Aleksandra Sas
Bandrowskiego
w Lubaczowie
Miejski Dom Kultury im.
Aleksandra Sas
Bandrowskiego
w Lubaczowie
Miejski Dom Kultury im.
Aleksandra Sas
Bandrowskiego
w Lubaczowie
Miejski Dom Kultury im.
Aleksandra Sas
Bandrowskiego
w Lubaczowie
Miejski Dom Kultury im.
Aleksandra Sas
Bandrowskiego
w Lubaczowie

I Wojewódzki Konkurs Recytacji
Poezji Adama Mickiewicza pod
hasłem „Mickiewicz dla pokolenia –
„spoko” i „w porzo”
Podkarpacki Konkurs Twórczości
Literackiej „Gdy słowa dojrzewają”
XXII Dziecięcy Konkurs Recytatorski
Powiatu Lubaczowskiego

XVI Gimnazjalny Konkurs
Recytatorski Powiatu
Lubaczowskiego

powiatowy

wojewódzki
powiatowy

powiatowy

XIII Grand Prix „Recytator Roku”
powiatowy

IX Prezentacje Taneczne „SoloDance”

powiatowy

X Przegląd Sztuki Rozrywkowej
o „Złotą Beczkę Śmiechu”

powiatowy

XIX Ogólnopolski Festiwal Słowa

krajowy
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126
127
128

129

57

58

59

60

Szkoła Podstawowa im.
Jana Pawła II w Olszanach

Powiatowy Konkurs „W krainie
bajki i baśni”

powiatowy

Wojewódzki Dom Kultury
w Rzeszowie

Ogólnopolski konkurs Poetycki JA
I ŚWIAT

krajowy

Komenda Główna
Państwowej Straży
Pożarnej, Wydział
Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego
Podkarpackiego Urzędu
Wojewódzkiego
Podmioty działające na
terenie szkoły

Konkurs plastyczny „25 lat PSP –
profesjonalni, sprawni, pomocni”

krajowy

wojewódzki

Inne konkursy niewymienione
powyżej - osiągnięcia ucznia
potwierdzone dyplomem lub innym
dokumentem

międzynarodowy
krajowy
wojewódzki
powiatowy

c) w tabeli „C. Gimnazjum – zawody sportowe organizowane przez inne podmioty
działające na terenie szkoły” dodaje się po wierszu 56 kolejne w brzmieniu:
Kuratorium Oświaty
56. Zawody Strzeleckie „O srebrne
w Rzeszowie (etap
muszkiety - 2017”
wojewódzki
wojewódzki) Wojskowe
Stowarzyszenie Sport
krajowy
Turystyka Obronność
(etap ogólnopolski)
Podkarpacki Wojewódzki
Szkolny Związek Sportowy
w Rzeszowie
Powiatowe Szkolne Związki
Sportowe w województwie
podkarpackim

Zawody sportowe
organizowane przez
światowe i europejskie
federacje sportowe
Zawody sportowe
organizowane przez polskie
związki sportowe

Gimnazjada w dyscyplinach:
Indywidualne mistrzostwa SZS
w lekkiej atletyce,
Indywidualne i drużynowe biegi
przełajowe,
Liga lekkoatletyczna,
Koszykówka, Piłka siatkowa, Piłka
ręczna, Unihokej, Pływanie –
sztafety, Tenis stołowy, Badminton,
Szachy, Aerobik, Gimnastyka,
Łyżwiarstwo szybkie, Narciarstwo
biegowe
Zawody indywidualne i zespołowe
w dyscyplinach:
aerobik, akrobatyka sportowa,
badminton, biathlon, bieg na
orientację, biegi przełajowe, boks,
bowling sportowy, brydż sportowy,
futbol amerykański, gimnastyka

wojewódzki

powiatowy

międzynarodowy

krajowy
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61

62

Zawody sportowe
organizowane przez
Szkolny Związek Sportowy
Zawody sportowe
organizowane przez
jednostki samorządu
terytorialnego i gminne
związki sportowe

artystyczna, gimnastyka sportowa,
golf, hokej, jeździectwo, judo,
kajakarstwo, karate, kolarstwo,
koszykówka, kręglarstwo,
lekkoatletyka, łucznictwo,
łyżwiarstwo, narciarstwo, pięciobój
nowoczesny, piłka nożna, piłka
ręczna, piłka siatkowa, piłka
siatkowa plażowa, pływanie,
pływanie synchroniczne, skoki do
wody, podnoszenie ciężarów, rugby,
saneczkarstwo, skoki do wody,
snowboard, sport kartingowy,
strzelectwo sportowe, szachy,
szermierka, taekwondo, taniec
sportowy, tenis, tenis stołowy,
triathlon, unihokej, wioślarstwo,
wspinaczka sportowa, zapasy,
żeglarstwo, żeglarstwo lodowe i
inne.

krajowy
wojewódzki
powiatowy

§2
Pozostała treść zarządzenia nie ulega zmianie.
§3
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch
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