Warszawa, 30 września 2015 r.
DZSE-WWU.4055.102.2015.AMO
Sz. P.
Mariola Popiołek
Członek Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Olimpiady Artystycznej
ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/6
02-958 Warszawa
Szanowna Pani,
odpowiadając na e-mail z 10 września br. w sprawie uprawnień gimnazjalistów
– finalistów i laureatów olimpiad uprzejmie informuję.
Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania
konkursów, turniejów i olimpiad1 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych: liceów
ogólnokształcących i techników, także dla uczniów gimnazjów2 (od września
2014 r.) z każdego przedmiotu ogólnokształcącego lub każdej dziedziny wiedzy
mogą być organizowane:
1) olimpiady interdyscyplinarne obejmujące elementy treści podstaw
programowych różnych przedmiotów;
2) olimpiady przedmiotowe obejmujące i poszerzające treści podstawy
programowej jednego przedmiotu przewidzianego w ramowym planie
nauczania;
3) olimpiady z przedmiotów dodatkowych, obejmujące wiedzę z przedmiotów,
które mogą być nauczane jako przedmioty dodatkowe;
4) olimpiady tematyczne związane z wybranym przedmiotem lub wybraną
dziedziną wiedzy.
Spośród powyższych olimpiad tylko ogólnopolskie olimpiady przedmiotowe
i tematyczne (tzw. zawodowe) dają uprawnienia w systemie egzaminów
zewnętrznych i procesie rekrutacji, co reguluje ustawa z dnia 7 września 1991
r. o systemie oświaty3.
Uczeń gimnazjum – laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej
przeprowadzonej zgodnie z ww. rozporządzeniem uzyskuje z danych zajęć
Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.
§ 7 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 24 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz.
1290) zmieniającego rozporządzenie z dniem 26 września 2014 r.
3 Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.zm.
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edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną, a jeżeli tytuł
uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych,
otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę
klasyfikacyjną4.
Uczeń gimnazjum – laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej
w wykazie ogłaszanym w Biuletynie Informacji Publicznej przez ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania uzyskuje zwolnienie z danego
zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka
obcego nowożytnego - z części trzeciej tego egzaminu5.
Zwolnienie z danego zakresu części pierwszej lub z danego zakresu części
drugiej egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z danego
zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku.
Zwolnienie z części trzeciej egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne
z uzyskaniem z tej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku
na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym.
Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej jest przyjmowany
w pierwszej kolejności6 do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, publicznej
szkoły ponadgimnazjalnej integracyjnej lub oddziału integracyjnego w publicznej
szkole
ponadgimnazjalnej
ogólnodostępnej,
publicznej
szkoły
ponadgimnazjalnej sportowej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa
sportowego lub oddziału sportowego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej
ogólnodostępnej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej, oddziału
dwujęzycznego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej lub
oddziału międzynarodowego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej
ogólnodostępnej7.
Uczeń gimnazjum, który uzyskał tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej
olimpiady przedmiotowej, korzysta z przysługujących mu z tego tytułu
uprawnień na tym etapie edukacyjnym, na którym te uprawnienia uzyskał.
Jednocześnie informuję, że w miejsce rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych od 1 września 2015 r.
obowiązuje nowe 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 publicznych8 oraz
Art. 44j ustawy o systemie oświaty.
Art. 44zx ustawy o systemie oświaty.
6 Po spełnieniu pozostałych warunków obowiązujących od rekrutacji na rok szkolny 2017/2018,
określonych w art. 20d ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty.
7 Art. 20d ustawy o systemie oświaty.
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rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu,
egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego9.
Przepisy dotyczące klasyfikowania laureatów lub finalistów olimpiad oraz ich
uprawnień w systemie egzaminów zewnętrznych zostały przeniesione
do ustawy o systemie oświaty (rozdziały 3a i 3b).
31 marca 2015 r. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłosił
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.
7 kwietnia 2015 r. minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłosił
w Biuletynie Informacji Publicznej10 komunikat na rok szkolny 2016/2017
w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu
lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem
maturalnym, a także turniejów lub olimpiad tematycznych związanych
z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy, uprawniających odpowiednio
do:
1) zwolnienia z przystąpienia do danej części sprawdzianu, danego zakresu
albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, egzaminu
maturalnego z danego przedmiotu albo części pisemnej egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
2) przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad lub turniejów w pierwszej
kolejności do szkół wymienionych w art. 20d ustawy.
W powyższym komunikacie może znaleźć się olimpiada przedmiotowa lub
tematyczna (związana z wybranym obszarem kształcenia zawodowego ), jeśli
jest organizowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Sportu z dnia
29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania
konkursów, turniejów i olimpiad, a jej dokumentacja zostanie pozytywnie
zweryfikowana odpowiednio przed terminem koniecznym na ogłoszenie ww.
wykazu.
Ponadto informuję, że w celu rozwijania uzdolnień i promowania osiągnięć
artystycznych, dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych,
organizowane są konkursy, turnieje i olimpiady. Powyżsi uczniowie mogą
uczestniczyć w turniejach, konkursach i olimpiadach organizowanych
Dz. U., poz. 843.
Dz. U., poz. 959.
10 http://bip.men.gov.pl.
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na warunkach określonych przez ministra właściwego do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego.11
Z poważaniem

Jerzy Deneka
Zastępca Dyrektora
Departament Zwiększania Szans
Edukacyjnych

na podstawie § 1 i 12 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
4 października 2011 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów,
turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz.U. z 2011 r., Nr
224, poz.1346)
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