
Wyniki egzaminu ósmoklasisty wynik egzaminu z języka polskiego, matematyki i języka obcego (od 31.07)

Oceny na świadectwie w przypadku braku przedmiotu, należy zaznaczyć "zwolniony"

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem ocena
świadectwo paskiem, w szkołach muzycznych średnia co najmniej 4,75 z 

przedmiotów ogólnokształcących

Aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności 

wolontariat

na podstawie świadectwa lub zaświadczenia, dyplomu, innego dokumentu 

wystawionego przez upoważnioną instytucję

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej olimpiady wymienione w pkt. 1 Komunikatu MEN

Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim laureat konkursów "zDolny Ślązak" 

1. Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanego przez kuratorów oświaty

2. Tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego o zasięgu 

ponadwojewódzkim organizowanego przez kuratorów oświaty
laureat konkursów wymienionych w Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 14/2020 DKO

3. Tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnegoo zasięgu 

ponadwojewódzkim organizowanego przez kuratorów oświaty
finalista konkursów wymienionych w Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 14/2020 DKO

4. Tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej o zasięgu międzynarodowym lub 

ogólnopolskim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 

32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy

dotyczy przedmiotów artystycznych w szkołach muzycznych (poziom ogólnopolski i 

międzynarodowy) zgodnie z wykazem MKiDN

5. Tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej o zasięgu ogólnopolskim, 

przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 

22 ust. 2 pkt 8 ustawy

dotyczy przedmiotów artystycznych w szkołach muzycznych (poziom ogólnopolski), 

zgodnie z wykazem MKiDN

6. Tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej o zasięgu ogólnopolskim, 

przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 

22 ust. 2 pkt 8 ustawy

dotyczy przedmiotów artystycznych w szkołach muzycznych (poziom ogólnopolski), 

zgodnie z wykazem MKiDN

7. Dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim organizowanego przez kuratora oświaty
finalista konkursu "zDolny Ślązk" (dwa i więcej tytułów z kilku konkursów)

https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2019/07/komunikat-na-rok-szkolny-2020-2021-1.docx
https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2020/02/konkursy_zal.-1.pdf
https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2020/02/konkursy_zal.-1.pdf
https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2020/05/wykaz-konkursow-przyjmowanie-do-szkol-men-akt.-5-maja-2020-1.pdf
https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2020/05/wykaz-konkursow-przyjmowanie-do-szkol-men-akt.-5-maja-2020-1.pdf
https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2020/05/wykaz-konkursow-przyjmowanie-do-szkol-men-akt.-5-maja-2020-1.pdf
https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2020/05/wykaz-konkursow-przyjmowanie-do-szkol-men-akt.-5-maja-2020-1.pdf
https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2020/05/wykaz-konkursow-przyjmowanie-do-szkol-men-akt.-5-maja-2020-1.pdf
https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2020/05/wykaz-konkursow-przyjmowanie-do-szkol-men-akt.-5-maja-2020-1.pdf


8. Dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 

o zasięgu wojewódzkim organizowanego przez kuratora oświaty

9. Dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 

o zasięgu wojewódzkim organizowanego przez kuratora oświaty

10. Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim 

organizowanego przez kuratora oświaty
finalista konkursu "zDolny Ślązk" (jeden tytuł)

11. Tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego o zasięgu 

wojewódzkim organizowanego przez kuratora oświaty

12. Tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego o zasięgu 

wojewódzkim organizowanego przez kuratora oświaty

13. Dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy

dotyczy przedmiotów artystycznych w szkołach muzycznych (poziom 

ponadwojewódzki i wojewódzki)

14. Dwa lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy

dotyczy przedmiotów artystycznych w szkołach muzycznych (poziom 

ponadwojewódzki i wojewódzki)

15. Dwa lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy

dotyczy przedmiotów artystycznych w szkołach muzycznych (poziom 

ponadwojewódzki i wojewódzki)

16. Tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej o zasięgu ponadwojewódzkim lub 

wojewódzkim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 

32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy

dotyczy przedmiotów artystycznych w szkołach muzycznych (poziom 

ponadwojewódzki i wojewódzki)



17. Tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej o zasięgu ponadwojewódzkim lub 

wojewódzkim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 

32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy

dotyczy przedmiotów artystycznych w szkołach muzycznych (poziom 

ponadwojewódzki i wojewódzki)

18. Tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej o zasięgu ponadwojewódzkim lub 

wojewódzkim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 

32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy

dotyczy przedmiotów artystycznych w szkołach muzycznych (poziom 

ponadwojewódzki i wojewódzki)

19. Wysokie miejsce w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–18, 

artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne 

podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu międzynarodowym

konkursy na szczeblu międzynarodowym wymienione w Załączniku nr 3 i nr 4 do 

Zarządzenia 14/2020 DKO: https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-

content/uploads/2020/02/konkursy_zal.-3.pdf i 

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2020/02/konkursy_zal.-

4.pdf

20. Wysokie miejsce w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–18, 

artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne 

podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu krajowym

konkursy na szczeblu krajowym wymienione w Załączniku nr 3 i nr 4 do 

Zarządzenia 14/2020 DKO: https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-

content/uploads/2020/02/konkursy_zal.-3.pdf i 

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2020/02/konkursy_zal.-

4.pdf

21. Wysokie miejsce w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–18, 

artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne 

podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu wojewódzkim

konkursy na szczeblu wojewódzkim wymienione w Załączniku nr 3 i nr 4 do 

Zarządzenia 14/2020 DKO: https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-

content/uploads/2020/02/konkursy_zal.-3.pdf i 

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2020/02/konkursy_zal.-

4.pdf

22.  Wysokie miejsce w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–18, 

artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne 

podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu powiatowym

konkursy na szczeblu powiatowym wymienione w Załączniku nr 3 i nr 4 do 

Zarządzenia 14/2020 DKO: https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-

content/uploads/2020/02/konkursy_zal.-3.pdf i 

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2020/02/konkursy_zal.-

4.pdf


