Załącznik Nr VI
Wykaz Olimpiad i Konkursów przedstawiony przez opolskiego kuratora oświaty
uwzględnianych w procesie rekrutacji do klas pierwszych:
A. Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe:
- Konkurs Polonistyczny
- Konkurs Języka Angielskiego
- Konkurs Języka Niemieckiego
- Konkurs Języka Francuskiego
- Konkurs Biologiczny
- Konkurs Chemiczny
- Konkurs Fizyczny
- Konkurs Geograficzny
- Konkurs Historyczny
- Konkurs Matematyczny
- Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
B. Ogólnopolskie olimpiady tematyczne:
• Ogólnopolska Olimpiada „Myśl Jana Pawła II” (organizator: Podlaski
Kurator Oświaty)
• Ogólnopolska Olimpiada „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”
(organizator: Muzeum J. Piłsudskiego w Sulejówku)
C. Ogólnopolskie konkursy tematyczne
• Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. Majora M. Grajewskiego „Losy
żołnierza i dzieje oręża polskiego” (organizator: Mazowiecki Kurator
Oświaty)
• Ogólnopolski konkurs „Papież Słowianin – Ogólnopolski Konkurs
wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II” (organizator
Łódzki Kurator Oświaty)
• Ogólnopolski konkurs ekologiczny „Poznajemy Parki Krajobrazowe
Polski” (organizator: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych)
D. Wojewódzkie konkursy tematyczne
• Wojewódzki konkurs „Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym”
(organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego)
• VII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Kresach Wschodnich (organizator:
Opolski Kurator Oświaty)
• Konkurs Wiedzy o Języku Polskim (organizator: Opolski Kurator
Oświaty)
E. Zawody artystyczne
• Wojewódzki konkurs plastyczny o Księciu Janie Dobrym – ‘Książę Jan
Dobry – polityk, patriota doskonały i oszczędny gospodarz” (organizator:
Opolski Kurator Oświaty)

F. Wykaz zawodów sportowych organizowanych przez gminne ośrodki sportowe,
wojewódzki związek sportowy, polskie związki sportowe:

• zawody indywidualne
akrobatyka sportowa, badminton, bieg na orientację, bieg przełajowy, boks,
bowling sportowy, brydż sportowy, gimnastyka artystyczna, gimnastyka
sportowa, golf, jeździectwo, judo, kolarstwo, karate tradycyjne, karate WKF,
kolarstwo sportowe, kolarstwo górskie, kręglarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo,
łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie –short track, narciarstwo alpejskie,
narciarstwo klasyczne- biegi, skoki, kombinacja norweska, pływanie, pływanie
synchroniczne, podnoszenie ciężarów, saneczkarstwo, skoki do wody,
snowboard, sport kartingowy, strzelectwo sportowe, szachy, szermierka,
taekwondo, taniec sportowy, tenis, tenis stołowy, wioślarstwo, wspinaczka
sportowa, zapasy- styl klasyczny, zapasy- styl wolny, żeglarstwo
• zawody zespołowe
baseball, hokej na lodzie, hokej na trawie, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka
siatkowa, piłka siatkowa plażowa, rugby, unihokej, warcaby, wędkarstwo, żeglarstwo.

