Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych
oraz laureatów konkursów przedmiotowych
w szkole podstawowej i gimnazjum
w systemie egzaminacyjnym.
Uprawnienia w systemie egzaminacyjnym laureatów konkursów przedmiotowych
organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty regulują następujące
przepisy:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002
r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów
i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku,
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 83 poz. 562 z późn. Zm.).
Zgodnie z tymi zapisami i stosownymi zarządzeniami Dolnośląski Kurator Oświaty,
wytypował konkursy o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, w których
uzyskanie tytułu laureata pozwala na uzyskanie uprawnień w systemie
egzaminacyjnym.
Są to konkursy:
− „zDolny Ślązaczek”,
− „zDolny Ślązak”
− „Liga Naukowa”
oraz ogólnopolskie konkursy przedmiotowe o nazwach:
− Olimpiada matematyczna Gimnazjalistów
− Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów
Od 1 września 2014 r. rozporządzeniem MEN z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U.,
poz. 520) wprowadzono zmiany w uprawnieniach dla laureatów i finalistów olimpiad
przedmiotowych oraz laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim
i ponadwojewódzkim w szkole podstawowej i gimnazjum.
Zgodnie z nowymi zapisami od roku szkolnego 2014/2015 laureaci i finaliści olimpiad
przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim
i ponadwojewódzkim (wskazane wyżej) są zwolnieni:
1) w przypadku uczniów szkoły podstawowej z odpowiedniej części sprawdzianu,
2) w przypadku uczniów gimnazjum z danego zakresu odpowiedniej części
egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego - z części
trzeciej tego egzaminu.
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Zwolnienie z odpowiedniej części sprawdzianu albo z danego zakresu części pierwszej
lub z danego zakresu części drugiej egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne
z uzyskaniem z danej części sprawdzianu albo danego zakresu odpowiedniej części
egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku.
Zwolnienie z trzeciej części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem
z tej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku na poziomie podstawowym
i rozszerzonym.

Jednocześnie na prośbę Ministerstwa Edukacji Narodowej informujemy, że w roku
szkolnym 2014/15 i 2015/16 laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz
laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim
(wymienionych wyżej), którzy tytuł odpowiednio laureata lub finalisty uzyskali
w roku szkolnym 2012/13 lub 2013/14 są zwolnieni:
1) w przypadku uczniów szkoły podstawowej z odpowiedniej części sprawdzianu,
2) w przypadku uczniów
gimnazjalnego.
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Zwolnienie z odpowiedniej części sprawdzianu lub odpowiedniej części egzaminu
gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z danej części sprawdzianu lub danej
części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku.
Reasumując:
W roku szkolnym 2014/15 i 2014/15 i 2015/16
1. Laureaci konkursu przedmiotowego „zDolny Ślązaczek”, którzy tytuł
laureata uzyskali w roku szkolnym 2012/13 lub 2013/14 są zwolnieni
z I części sprawdzianu.
2. Laureaci konkursów przedmiotowych „zDolny Ślązak” i konkursów
Olimpiada matematyczna Gimnazjalistów oraz Olimpiada Języka
Angielskiego dla Gimnazjalistów”, którzy tytuł laureata uzyskali w roku
szkolnym 2012/13 lub 2013/14 są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu
gimnazjalnego. Np. laureat konkursu „zDolny Ślązak” z języka polskiego jest
zwolniony z całej części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego, a laureat
konkursu „zDolny Ślązak” z fizyki - z całej części matematyczno-przyrodniczej
egzaminu gimnazjalnego. Laureat Olimpiady matematycznej Gimnazjalistów
podobnie jak laureat konkursu fizycznego jest zwolniony z części
matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego.
3. Laureaci konkursów przedmiotowych „Liga Naukowa”, którzy tytuł laureata
uzyskali w roku szkolnym 2012/13 lub 2013/14 są zwolnieni z odpowiedniej
części egzaminu gimnazjalnego. Np. Laureat konkursu „Liga Naukowa” w
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części humanistycznej jest zwolniony z egzaminu gimnazjalnego z całej części
humanistycznej, laureat konkursu „Liga Naukowa” w części matematycznej
jest zwolniony z egzaminu gimnazjalnego z całej części matematycznoprzyrodniczej.

Od roku szkolnego 2014/15
1. Laureaci konkursu przedmiotowego „zDolny Ślązaczek”, którzy tytuł
laureata uzyskali w roku szkolnym 2014/15 są zwolnieni z odpowiedniej części
sprawdzianu tj. z części I. Np. laureat konkursu „zDolny Ślązaczek”
z matematyki lub języka polskiego jest zwolniony z I części sprawdzianu.
2. Laureaci konkursów przedmiotowych „zDolny Ślązak” i konkursów
Olimpiada matematyczna Gimnazjalistów oraz Olimpiada Języka
Angielskiego dla Gimnazjalistów”, którzy tytuł laureata uzyskali w roku
szkolnym 2014/15 są zwolnieni z danego zakresu odpowiedniej części
egzaminu gimnazjalnego. Np. laureat konkursu „zDolny Ślązak” z języka
polskiego jest zwolniony z zakresu języka polskiego części humanistycznej
egzaminu gimnazjalnego, a laureat konkursu „zDolny Ślązak” z fizyki
- z zakresu przyrodniczego części matematyczno-przyrodniczej egzaminu
gimnazjalnego. Laureat Olimpiady matematycznej Gimnazjalistów podobnie
jak laureat konkursu fizycznego jest zwolniony z zakresu matematycznego
części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego.
3. Laureaci konkursów przedmiotowych „Liga Naukowa”, którzy tytuł laureata
uzyskali w roku szkolnym 2014/15 są zwolnieni z danego zakresu odpowiedniej
części egzaminu gimnazjalnego. Np. laureat konkursu„Liga Naukowa” w części
humanistycznej jest zwolniony z zakresu języka polskiego części
humanistycznej, a laureat konkursu w części matematycznej jest zwolniony z
zakresu matematycznego części matematyczno-przyrodniczej egzaminu
gimnazjalnego.
Beata Pawłowicz
Dolnośląski Kurator Oświaty
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