
INFORMACJA DOTYCZĄCA UPRAWNIEŃ LAUREATÓW I FINALISTÓW OLIMPIAD DLA 

GIMNAZJALISTÓW W PROCESIE REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

NA ROK SZKOLNY 2015/2016 

 

Dnia 25 września 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 24 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu 

przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. Umożliwiło to organizowanie olimpiad dla 

uczniów gimnazjów. Ogłoszony w związku z nowelizacją konkurs pn.: „Organizacja 

i przeprowadzenie olimpiad dla uczniów gimnazjów z matematyki, informatyki i języka 

angielskiego w latach szkolnych 2014/2015, 2015/2016” został rozstrzygnięty i wyłoniono 

ww. organizatorów. Laureaci ww. olimpiad, którzy tytuł uzyskali w roku szkolnym 2012/2013, 

2013/2014, 2014/2015 oraz Finaliści, którzy tytuł uzyskali w roku szkolnym 2014/2015 

są przyjmowani do publicznych szkół ponadgimnazjalnych w pierwszej kolejności. Finaliści, 

którzy tytuł uzyskali w roku szkolnym 2012/2013 oraz 2013/2014 otrzymują 13 punktów 

w procesie rekrutacji. 

Ponadto, zgodnie z procedowanym obecnie w parlamencie projektem nowelizacji 

ustawy o systemie oświaty, do dnia 31 marca 2015 r. Dyrektor Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej ogłosi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej komunikat w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych oraz turniejów lub 

olimpiad tematycznych związanych z wybranym obszarem kształcenia zawodowego, 

uprawniających do przyjmowania laureatów lub finalistów tych olimpiad lub turniejów 

w pierwszej kolejności do szkół, wymienionych w art. 20d ustawy o systemie oświaty, na rok 

szkolny 2015/2016. Ww. projekt przewiduje również, że docelowo to Minister właściwy 

do spraw oświaty i wychowania będzie ogłaszał w Biuletynie Informacji Publicznej komunikat 

w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów 

objętych egzaminem gimnazjalnym lub maturalnym, a także turniejów lub olimpiad 

tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy uprawniających 

do zwolnienia z danej części sprawdzianu, danego zakresu egzaminu gimnazjalnego, 

egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub części pisemnej egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie oraz do przyjmowania laureatów i/lub finalistów w pierwszej kolejności 

do szkół wymienionych w art. 20d ustawy, nie później niż na 2 lata przed terminem ich 

przeprowadzenia. 

 


