
Uprawnienia laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjów województwa śląskiego  

Wyciąg z ustawy z dnia 7 września 1991  r.  

Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm) 

 
Art.  44j. [Oceny klasyfikacyjne dla laureatów konkursów i olimpiad]  
 

Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz 

laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, przeprowadzonych zgodnie 

z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, otrzymuje z danych zajęć 

edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną, o której mowa 

w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb. Uczeń, który tytuł laureata konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata 

lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą 

pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną. 

 

Wyciąg z ustawy z dnia 14 grudnia 2016  r.  

Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) 

 
Art.  15. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 

1954, 1985 i 2169) wprowadza się następujące zmiany: 

84) art. 44zx-44zz otrzymują brzmienie:  

"Art. 44zx.  

1. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie, o którym mowa 

w art. 44zzzw, oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim 

lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanego zgodnie z przepisami wydanymi 

na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów 

objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego 

przedmiotu. 

2.  Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie zaświadczenia 

stwierdzającego uzyskanie odpowiednio przez ucznia lub słuchacza szkoły podstawowej 

lub ucznia szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły 

podstawowej tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada 

się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 44zzs ust. 3. 

3.  Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu 

ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku. 

4. W przypadku gdy uczeń lub słuchacz uzyskał tytuł laureata lub finalisty, o których mowa 

w ust. 1, z innego języka obcego nowożytnego lub innego przedmiotu do wyboru, 

o którym mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4, niż ten, który został zadeklarowany, dyrektor 

szkoły, na wniosek rodziców ucznia lub na wniosek słuchacza, złożony nie później niż 

na 2 tygodnie przed terminem egzaminu ósmoklasisty, informuje okręgową komisję 

egzaminacyjną o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń 

lub słuchacz uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lub o zmianie 

przedmiotu do wyboru. Przepisy ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

 

 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16794386/2017-08-31
https://sip.lex.pl/#/dokument/16794386/2017-08-31#art(44(zx))


Art.  149. [Postępowanie rekrutacyjne do liceów ogólnokształcących]  

 

1. Na rok szkolny odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019 przeprowadza się postępowanie 

rekrutacyjne do klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego  

dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum. 

2. Na rok szkolny 2019/2020 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do klasy I: 

1) dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, o którym mowa w art. 148,  

dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum; 

2) czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów ośmioletniej szkoły 

podstawowej. 

3. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020, o którym mowa w ust. 2, 

przeprowadza się odrębnie dla kandydatów będących absolwentami: 

1) dotychczasowego gimnazjum, którzy są przyjmowani do klas, o których mowa  

w art. 148; 

2) ośmioletniej szkoły podstawowej. 

4. Do postępowania rekrutacyjnego do publicznego liceum ogólnokształcącego na lata 

szkolne 2017/2018-2019/2020, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 7b ust. 1c, art. 20a, art. 20b, art. 20c ust. 2 i 3, art. 20d, art. 20f, 

art. 20h ust. 1, 4, 5, ust. 6 pkt 2-5 i ust. 7, art. 20j, art. 20m, art. 20s pkt 1, art. 20t, art. 20v 

i art. 20z-20zf ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, oraz przepisy 

wydane na podstawie art. 367. 

5. Do postępowania rekrutacyjnego do publicznego liceum ogólnokształcącego na lata 

szkolne 2018/2019 i 2019/2020, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, stosuje się także 

przepis art. 20wa ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym. 

6. Do postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, stosuje się przepisy 

ustawy - Prawo oświatowe. 

7. Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego na lata szkolne 

2017/2018-2019/2020 do liceum ogólnokształcącego dwujęzycznego, liceum 

ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi, liceum ogólnokształcącego 

z oddziałami międzynarodowymi, liceum ogólnokształcącego sportowego, liceum 

ogólnokształcącego mistrzostwa sportowego oraz liceum ogólnokształcącego 

z oddziałami sportowymi lub z oddziałami mistrzostwa sportowego. 

 

Art.  155. [Postępowanie rekrutacyjne do techników] 

 

1. Na rok szkolny odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019 przeprowadza się postępowanie 

rekrutacyjne do klasy I dotychczasowego czteroletniego technikum dla absolwentów 

dotychczasowego gimnazjum. 

2. Na rok szkolny 2019/2020 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do klasy I: 

1) dotychczasowego czteroletniego technikum, o którym mowa w art. 154,  

dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum; 

2) pięcioletniego technikum dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej. 

3. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020, o którym mowa w ust. 2, 

przeprowadza się odrębnie dla kandydatów będących absolwentami: 

1) dotychczasowego gimnazjum, którzy są przyjmowani do klas, o których mowa  

w art. 154; 

2) ośmioletniej szkoły podstawowej. 

4. Do postępowania rekrutacyjnego do publicznego technikum na lata szkolne 2017/2018-

2019/2020, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 7b 

ust. 1c, art. 20a, art. 20b, art. 20c ust. 2 i 3, art. 20d, art. 20f, art. 20h ust. 1, 4, 5, ust. 6 pkt 
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2-5 i ust. 7, art. 20j, art. 20m, art. 20s pkt 1, art. 20t, art. 20v i art. 20z-20zf ustawy 

zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, oraz przepisy wydane na podstawie 

art. 367. 

5. Do postępowania rekrutacyjnego do publicznego technikum na lata szkolne 2018/2019  

i 2019/2020, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, stosuje się także przepis art. 20wa 

ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym. 

6. Do postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, stosuje się przepisy 

ustawy - Prawo oświatowe. 

7. Przepisy ust. 1-6 stosuje się do postępowania rekrutacyjnego na lata szkolne 2017/2018-

2019/2020 do technikum dwujęzycznego, technikum z oddziałami dwujęzycznymi, 

technikum z oddziałami międzynarodowymi, technikum sportowego, technikum 

mistrzostwa sportowego oraz technikum z oddziałami sportowymi lub z oddziałami 

mistrzostwa sportowego. 

 

Art.  165. [Postępowanie rekrutacyjne do branżowej szkoły I stopnia]  
 

1. Na rok szkolny odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019 przeprowadza się postępowanie 

rekrutacyjne do klasy I branżowej szkoły I stopnia dla absolwentów dotychczasowego 

gimnazjum. 

2. Na rok szkolny 2019/2020 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do klasy I 

branżowej szkoły I stopnia odrębnie dla kandydatów będących absolwentami: 

1) dotychczasowego gimnazjum; 

2) ośmioletniej szkoły podstawowej. 

3. Do postępowania rekrutacyjnego do publicznej branżowej szkoły I stopnia na lata szkolne 

2017/2018-2019/2020, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 7b ust. 1c, art. 20a, art. 20b, art. 20c ust. 2 i 3, art. 20d, art. 20f, art. 20h ust. 

1, 4, 5, ust. 6 pkt 2-5 i ust. 7, art. 20j, art. 20m, art. 20s pkt 1, art. 20t, art. 20v i art. 20z-

20zf ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, w zakresie dotyczącym 

postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadgimnazjalnych oraz przepisy wydane  

na podstawie art. 367. 

4. Do postępowania rekrutacyjnego do publicznej branżowej szkoły I stopnia na lata szkolne 

2018/2019 i 2019/2020, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, stosuje się także 

odpowiednio przepisy art. 20wa ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu 

dotychczasowym, w zakresie dotyczącym postępowania rekrutacyjnego do szkół 

ponadgimnazjalnych. 

5. Do postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, stosuje się przepisy 

ustawy - Prawo oświatowe. 

6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego na lata szkolne 

2017/2018-2019/2020 do branżowej szkoły I stopnia sportowej, branżowej szkoły I 

stopnia mistrzostwa sportowego, branżowej szkoły I stopnia z oddziałami sportowymi  

lub z oddziałami mistrzostwa sportowego oraz branżowej szkoły I stopnia z oddziałami 

międzynarodowymi. 

 

Art.  298. [Uczniowie sześcioletnich szkół podstawowych będący laureatami 

lub finalistami olimpiad lub konkursów - pierwszeństwo w rekrutacji do szkoły 

ponadpodstawowej] 
 

1. Uczniowie dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych, którzy w latach 

szkolnych 2014/2015-2016/2017 uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady 

przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 
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ponadwojewódzkim, przeprowadzanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 

art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy zmienianej w art. 15, są przyjmowani w pierwszej kolejności 

do publicznej szkoły ponadpodstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej 

integracyjnej lub oddziału integracyjnego w publicznej szkole ponadpodstawowej 

ogólnodostępnej, jeżeli spełniają odpowiednio warunki, o których mowa w art. 134 ust. 1 

i art. 135 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe. 

2. Uczniowie dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych, którzy w latach 

szkolnych 2014/2015-2016/2017 uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady 

przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim, przeprowadzanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 

art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy zmienianej w art. 15, są przyjmowani w pierwszej kolejności 

do publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 143 ust. 1 ustawy - Prawo 

oświatowe, publicznej szkoły ponadpodstawowej sportowej, publicznej szkoły 

ponadpodstawowej mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w publicznej szkole 

ponadpodstawowej ogólnodostępnej, jeżeli spełniają odpowiednio warunki, o których 

mowa w art. 134 ust. 1, art. 135 ust. 1, art. 137 ust. 1 i 4 oraz art. 143 ust. 1 ustawy - 

Prawo oświatowe. 

3. Uczniowie dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych, którzy w latach 

szkolnych 2014/2015-2016/2017 uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady 

przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim 

lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanych zgodnie z przepisami wydanymi 

na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy zmienianej w art. 15, są przyjmowani w pierwszej 

kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału 

dwujęzycznego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej lub oddziału 

międzynarodowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej oraz klasy 

wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe, jeżeli spełniają 

odpowiednio warunki, o których mowa w art. 134 ust. 1, art. 135 ust. 1, art. 138 ust. 4 

i art. 140 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo oświatowe, z tym że warunek uzyskania odpowiednio 

pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 140 

ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, albo pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji 

językowych, o którym mowa w art. 140 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, nie dotyczy 

laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego 

o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka obcego nowożytnego, który 

będzie drugim językiem nauczania w szkole lub oddziale, o przyjęcie do których ubiega 

się laureat lub finalista. 

 

Art.  299. [Uczniowie sześcioletnich szkół podstawowych będący laureatami 

lub finalistami olimpiad lub konkursów - zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty]  
 

1. Uczniowie dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej, którzy w latach szkolnych 

2014/2015-2016/2017 uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej 

wymienionej w wykazie, o którym mowa w art. 44zzzw ustawy zmienianej w art. 15, 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, lub laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanego zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy zmienianej w art. 15, organizowanych 

z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni 

z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu. 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie zaświadczenia 

stwierdzającego uzyskanie odpowiednio przez ucznia lub słuchacza dotychczasowej 

sześcioletniej szkoły podstawowej lub ucznia szkoły artystycznej realizującej kształcenie 
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ogólne w zakresie dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej tytułu odpowiednio 

laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu zespołu 

egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 44zzs ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu 

ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku. 

 

 

 

 

Art.  301. [Dodatkowe przypadki zwolnienia laureatów lub finalistów olimpiad  

lub konkursów z egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego]  

1. W przypadku ucznia lub słuchacza, o którym mowa w art. 128, art. 181 i art. 190, 

zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu następuje również 

na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia lub słuchacza 

dotychczasowego gimnazjum tytułu odpowiednio laureata lub finalisty olimpiady lub 

konkursu, o których mowa w art. 44zx ust. 1 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą. Przepis art. 44zx ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio. 

2. W przypadku ucznia lub słuchacza, o którym mowa w art. 150, art. 156, art. 188 i art. 190, 

zwolnienie z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, o którym mowa w art. 44zzh 

ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, następuje również 

na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia lub słuchacza 

odpowiednio dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego lub 

dotychczasowego czteroletniego technikum tytułu odpowiednio laureata lub finalisty 

olimpiady lub konkursu, o których mowa w art. 44zzh ust. 1 ustawy zmienianej w art. 15. 

Przepis art. 44zzh ust. 6 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, stosuje się odpowiednio. 

 

Wyciąg z ustawy z dnia 14 grudnia 2016  r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) 

 

Art.  132. [Laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych]  

 

1. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie 

oświaty, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej, 

publicznej szkoły ponadpodstawowej integracyjnej lub oddziału integracyjnego 

w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej, jeżeli spełniają odpowiednio 

warunki, o których mowa w art. 134 ust. 1 i art. 135 ust. 1. 

2. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie 

oświaty, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej, 

o której mowa w art. 143 ust. 1, publicznej szkoły ponadpodstawowej sportowej, 

publicznej szkoły ponadpodstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego 

w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa 

sportowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej, jeżeli spełniają 
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odpowiednio warunki, o których mowa w art. 134 ust. 1, art. 135 ust. 1, art. 137 ust. 1 i 4 

oraz art. 143 ust. 1. 

3. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie 

oświaty, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej 

dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole ponadpodstawowej 

ogólnodostępnej lub oddziału międzynarodowego w publicznej szkole ponadpodstawowej 

ogólnodostępnej oraz klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3, jeżeli spełniają 

odpowiednio warunki, o których mowa w art. 134 ust. 1, art. 135 ust. 1, art. 138 ust. 4 

i art. 140 ust. 1 i 2, z tym że warunek uzyskania odpowiednio pozytywnego wyniku 

sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 140 ust. 1, albo 

pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 140 

ust. 2, nie dotyczy laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka obcego 

nowożytnego, który będzie drugim językiem nauczania w szkole, oddziale albo klasie, 

o przyjęcie do których ubiega się laureat lub finalista. 
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