
ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW  
PODCZAS REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH  

ZA WYSOKIE WYNIKI W KONKURSIE ODYSEJA UMYSŁU®  
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

 

PODSTAWY PRAWNE przyznawania punktów to: 

1) §6, ust. 1, pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21 sierpnia 2019 r. ws. przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek 

– w brzmieniu:  

„uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w punktach 1-4, artystycznych lub 

sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły na szczeblu: 

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty, 

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty, 

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, 

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.” 

2) art. 148 Ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. pn. Prawo oświatowe – w brzmieniu: 

„Kurator oświaty corocznie do końca lutego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych 

i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które 

mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 134 ust. 2 

pkt 4 lit. a, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. a, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. a i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. a, oraz określa miejsca 

uznane za wysokie w tych zawodach.” 

3) zarządzenia wydawane corocznie przez lokalnych kuratorów oświaty – zawierające wymienione w pkt. 2 

wykazy, a także bardziej szczegółowe regulacje dot. m.in. miejsc uznawanych za „wysokie”. 

 

OBJAŚNIENIA I WYTYCZNE 

1) W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę tylko te osiągnięcia ucznia, które zostaną zapisane 

na świadectwie szkolnym. 

2) W każdym przypadku to dyrektor szkoły decyduje, jakie osiągnięcia ucznia wypisać na świadectwie  

(zaś w praktyce najczęściej robią to wychowawcy). 

3) Odyseja Umysłu w rozumieniu przepisów i obowiązującej podstawy programowej kształcenia ogólnego  

nie może być uznana za konkurs wiedzy ani interdyscyplinarny, natomiast powinna być traktowana jako 

konkurs artystyczny – ze względu na formę prezentacji efektów pracy uczestników. Punkty za poszczególne 

etapy konkursu nie sumują się – zawsze liczy się tylko najwyższe osiągnięcie. 

4) Jeśli lokalny kurator oświaty opublikował wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, i ujął w nim 

Odyseję Umysłu (Tabela A), to za „wysokie” uznaje się miejsca przezeń wskazane. Jeżeli lokalny kurator 

nie opublikował w/w wykazu wcale albo nie umieścił w nim Odysei Umysłu, to należy zwrócić uwagę, że 

zgodnie z zasadą właściwości terytorialnej, o której mowa w art. 51 ust. 1 Ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. pn. 

Prawo oświatowe, fakt, iż Odyseja Umysłu została umieszczona w wykazie podanym do publicznej 

wiadomości w roku szkolnym 2020/2021 przez Pomorskiego Kuratora Oświaty, a więc w województwie 

właściwym ze względu na siedzibę organizatora konkursu (Odyssey of the Mind Polska), powoduje,  

że uzyskanie w konkursie miejsc uznanych za „wysokie” przez Pomorskiego Kuratora Oświaty powinno 

być uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych również w pozostałych 

województwach. 



5) Aby tzw. „wysokie” miejsca w konkursie zostały wpisane na świadectwie szkolnym w województwach, 

gdzie Odyseja Umysłu została umieszczona w wykazie zawodów artystycznych (Tabela A), należy: 

a) dowiedzieć się, kto w szkole gromadzi dokumentację osiągnięć, które mają być zapisane na świadectwie 

szkolnym (zazwyczaj robi to wychowawca, gdyż to on wypisuje świadectwa); 

b) poinformować wychowawcę o osiągnięciu ucznia i o tym, że konkurs Odyseja Umysłu został wpisany 

do wykazu konkursów artystycznych i w związku z tym jest uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym 

do szkół ponadpodstawowych; 

c) do dokumentacji kandydata do szkoły średniej dołączyć dyplom drużynowy.  

6) Aby tzw. „wysokie” miejsca w konkursie zostały wpisane na świadectwie szkolnym w województwach, 

gdzie Odyseja Umysłu nie została umieszczona w wykazie zawodów artystycznych albo gdzie takiego 

wykazu nie opublikowano wcale (Tabela B), należy: 

a) dowiedzieć się, kto w szkole gromadzi dokumentację osiągnięć, które mają być zapisane na świadectwie 

szkolnym (zazwyczaj robi to wychowawca, gdyż to on wypisuje świadectwa); 

b) poinformować wychowawcę o osiągnięciu ucznia i o tym, że konkurs Odyseja Umysłu został umieszczony 

w wykazie konkursów artystycznych za rok szkolny 2020/2021 przez Pomorskiego Kuratora Oświaty 

(a więc w województwie właściwym ze względu na siedzibę organizatora konkursu), co powoduje,  

że uzyskanie w konkursie miejsca uznanego za „wysokie” przez Pomorskiego Kuratora Oświaty 

powinno być uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych również 

we wszystkich pozostałych województwach; 

c) do dokumentacji kandydata do szkoły średniej dołączyć dyplom drużynowy. 

7) Niniejsze opracowanie zawiera komplet wytycznych potrzebnych do wpisania na świadectwa szkolne 

osiągnięć uczniów w konkursie Odyseja Umysłu, natomiast wszelką niezbędną dokumentację wyników 

drużyn (dyplomy) posiadają trenerzy. 

8) W przypadku wątpliwości dotyczących spraw nieopisanych powyżej możliwy jest kontakt drogą mailową 

na adres:  magdalena.datta@odyseja.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela A.  

Województwa, w których kuratorzy oświaty wpisali Odyseję Umysłu do wykazu konkursów artystycznych 

 

Województwo Zasięg konkursu (etap) Miejsca punktowane Liczba punktów 

Pomorskie 

krajowy  
(Finał Ogólnopolski) 

1 miejsce (laureaci) 3 

międzynarodowy  
(Finały Światowe) 

1-6 miejsce 4 

Kujawsko-pomorskie  

krajowy  
(Finał Ogólnopolski) 

1-6 miejsce 3 

międzynarodowy  
(Finały Światowe) 

1-6 miejsce 4 

Lubuskie  

krajowy  
(Finał Ogólnopolski) 

1 miejsce (laureaci) 3 

międzynarodowy  
(Finały Światowe) 

1-6 miejsce 4 

Podkarpackie 

krajowy  
(Finał Ogólnopolski) 

1-3 miejsce 3 

międzynarodowy  
(Finały Światowe) 

1-6 miejsce 4 

Świętokrzyskie 

krajowy  
(Finał Ogólnopolski) 

1 miejsce (laureaci) 3 

międzynarodowy  
(Finały Światowe) 

1-6 miejsce 4 

Warmińsko-mazurskie 

krajowy  
(Finał Ogólnopolski) 

1-6 miejsce 3 

międzynarodowy  
(Finały Światowe) 

1-6 miejsce 4 

Zachodniopomorskie 

krajowy  
(Finał Ogólnopolski) 

1 miejsce (laureaci) 3 

międzynarodowy  
(Finały Światowe) 

1-6 miejsce 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela B.  

Województwa, w których kuratorzy oświaty nie wpisali Odysei Umysłu do wykazu konkursów artystycznych 

 

Województwo Zasięg konkursu (etap) Miejsca punktowane Liczba punktów 

Dolnośląskie 

krajowy  
(Finał Ogólnopolski) 

1 miejsce (laureaci) 3 

międzynarodowy  
(Finały Światowe) 

1-6 miejsce 4 

Lubelskie 

krajowy  
(Finał Ogólnopolski) 

1 miejsce (laureaci) 3 

międzynarodowy  
(Finały Światowe) 

1-6 miejsce 4 

Łódzkie 

krajowy  
(Finał Ogólnopolski) 

1 miejsce (laureaci) 3 

międzynarodowy  
(Finały Światowe) 

1-6 miejsce 4 

Małopolskie 

krajowy  
(Finał Ogólnopolski) 

1 miejsce (laureaci) 3 

międzynarodowy  
(Finały Światowe) 

1-6 miejsce 4 

Mazowieckie 

krajowy  
(Finał Ogólnopolski) 

1 miejsce (laureaci) 3 

międzynarodowy  
(Finały Światowe) 

1-6 miejsce 4 

Opolskie 

krajowy  
(Finał Ogólnopolski) 

1 miejsce (laureaci) 3 

międzynarodowy  
(Finały Światowe) 

1-6 miejsce 4 

Podlaskie 

krajowy  
(Finał Ogólnopolski) 

1 miejsce (laureaci) 3 

międzynarodowy  
(Finały Światowe) 

1-6 miejsce 4 

Śląskie 

krajowy  
(Finał Ogólnopolski) 

1 miejsce (laureaci) 3 

międzynarodowy  
(Finały Światowe) 

1-6 miejsce 4 

Wielkopolskie 

krajowy  
(Finał Ogólnopolski) 

1 miejsce (laureaci) 3 

międzynarodowy  
(Finały Światowe) 

1-6 miejsce 4 

 


