
1 

 

 
 

 

Uprawnienia laureatów i finalistów  

małopolskich konkursów przedmiotowych  

organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty  

dla uczniów szkół podstawowych 

 

 

Podstawa prawna: 

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915  

z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082  

z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  

i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  

do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737) 

 

 

LAUREAT 

 

Ocena klasyfikacyjna 

 

Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim otrzymuje z danych zajęć 

edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. 

 

Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim uzyskał  

po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć 

edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną. 

 

Art. 44j ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 

z późn. zm.). 
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Zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty 

 

Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim organizowanego z zakresu 

jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu 

ósmoklasisty z tego przedmiotu. 

 

Zwolnienie następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata.  

 

Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu 

najwyższego wyniku. 

 

W przypadku gdy uczeń uzyskał tytuł laureata z innego języka obcego nowożytnego, niż ten, 

który został zadeklarowany, dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia, złożony nie 

później niż na 2 tygodnie przed terminem egzaminu ósmoklasisty, informuje okręgową 

komisję egzaminacyjną o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń uczy 

się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.  

 

Art. 44zx ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 

 z późn. zm.). 

 

Rekrutacja do pierwszych klas publicznych szkół ponadpodstawowych. 

 

Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim jest przyjmowany w pierwszej 

kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej (w tym integracyjnej, sportowej, 

mistrzostwa sportowego, dwujęzycznej) lub oddziału integracyjnego, sportowego, 

mistrzostwa sportowego, dwujęzycznego, międzynarodowego oraz klasy wstępnej  

w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej, po spełnieniu pozostałych 

niezbędnych warunków wymaganych do przyjęcia do danego typu szkoły. 

 

Art. 132 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082  

z późn. zm.). 

 

Uprawnienia laureatów małopolskich konkursów przedmiotowych, którzy uzyskali tytuł 

w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 

 

• Zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.  

Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu ósmoklasisty z danego 

przedmiotu najwyższego wyniku. 

• Przyjęcie w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej (w tym 

integracyjnej, sportowej, mistrzostwa sportowego, dwujęzycznej) lub oddziału 

integracyjnego, sportowego, mistrzostwa sportowego, dwujęzycznego, 

międzynarodowego oraz klasy wstępnej w publicznej szkole ponadpodstawowej 

ogólnodostępnej, po spełnieniu pozostałych niezbędnych warunków wymaganych  

do przyjęcia do danego typu szkoły. 
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FINALISTA 

 

Punkty w postępowaniu rekrutacyjnym 

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych za uzyskanie  

w konkursie przedmiotowym o zasięgu wojewódzkim: 

• dwóch lub więcej tytułów finalisty - przyznaje się 10 punktów, 

• jednego tytułu finalisty - przyznaje się 7 punktów. 

 

UWAGA! W przypadku gdy uczeń ma więcej niż jeden tytuł finalisty z tego samego 

konkursu przedmiotowego (ten sam zakres wiedzy), przyznaje się jednorazowo 7 punktów 

 

§ 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  

do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737). 

 

 

 
 Dotyczy także finalistów, którzy uzyskali tytuł w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 

2021/2022. 


