
ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW  

PODCZAS REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH  

ZA WYSOKIE WYNIKI W KONKURSIE ODYSEJA UMYSŁU® 
 

PODSTAWY PRAWNE przyznawania punktów to: 

1) §6, ust. 1, pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 16 marca 2017 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) oraz 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.” 

 

OBJAŚNIENIA I WYTYCZNE 

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

na świadectwie szkolnym. 

2) 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. 

3) Niektórzy Kuratorzy Oświaty zamieszczają w wykazie jedynie konkursy organizowane na terenie ich 

województwa albo uwzględniają tylko konkursy organizowane dla szkół artystycznych. W takim wypadku 

obowiązek zamieszczenia szczególnych osiągnięć ucznia na świadectwie spoczywa na dyrektorach szkół  

(w praktyce zwykle robią to wychowawcy). Odyseja Umysłu została wpisana do wykazu w województwie 

pomorskim, w którym organizator ma siedzibę – a to oznacza, że wykaz ten dotyczy także uczestników  

z innych województw. 

4) W pierwszej kolejności o miejscach uznawanych za „wysokie” decyduje dany Kurator Oświaty. Jeżeli  

w zarządzeniu Kuratora nie ma o tym mowy – wówczas obowiązują zapisy w regulaminie konkursu. 

Zgodnie z zasadami Odysei Umysłu laureatami na etapie wojewódzkim (tzn. Eliminacjach Regionalnych) 

są drużyny awansujące do Finału Ogólnopolskiego, na etapie krajowym (tzn. Finale Ogólnopolskim) – 

laureaci I i II stopnia, a na etapie międzynarodowym (tzn. Finałach Światowych) – zdobywcy miejsc 1-6. 

(Zob. tabele A i B poniżej.) 

5) Punkty za poszczególne etapy nie sumują się – zawsze liczy się tylko najwyższe osiągnięcie. 



6) 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 średnich; 

c) dostarczyć do szkoły oryginał dyplomu wraz z kserokopią, aby szkoła mogła poświadczyć jej zgodność 

z oryginałem – a następnie dołączyć ów dokument do dokumentacji kandydata do szkoły średniej. 

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

gdzie Odyseja Umysłu nie została umieszczona w wykazie zawodów artystycznych (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 wpisany 

do wykazu konkursów artystycznych w woj. pomorskim, w którym organizator konkursu ma siedzibę 

– i jako taki powinien być uwzględniany w postępowaniach rekrutacyjnych do szkół średnich w całym 

kraju; 

c) dostarczyć do szkoły oryginał dyplomu wraz z kserokopią, aby szkoła mogła poświadczyć jej zgodność 

z oryginałem – a następnie dołączyć ów dokument do dokumentacji kandydata do szkoły średniej. 

8) W przypadku, gdy niezbędne jest zaświadczenie o wynikach i przynależności do danej drużyny, powinna 

wystawić je placówka członkowska – na podstawie oficjalnych wyników konkursu, zamieszczonych  

na stronie internetowej www.odyseja.org. 

9) Przykładowa treść rzeczonego zaświadczenia, które powinno być podpisane przez dyrektora szkoły, 

może wyglądać następująco: 

ZAŚWIADCZENIE 

Uczeń / Uczennica Szkoły Podstawowej nr …… (wpisz nazwę placówki) – …… (wpisz imię i nazwisko) – 

w roku szkolnym 2018-19 brał[a] udział w międzynarodowym konkursie edukacyjnym Odyseja Umysłu, 

uznawanym za konkurs artystyczny. Był[a] członkiem drużyny, która zajęła ……… miejsce na 

wojewódzkim / krajowym / międzynarodowym (wybierz odpowiedni) etapie konkursu. 

10) W większości województw nie określono, jak mają być traktowane osiągnięcia ubiegłoroczne. Sugerujemy 

ubieganie się o wpis na świadectwie według tegorocznych zasad. 

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

osiągnięć uczniów w konkursie Odyseja Umysłu, natomiast trenerzy dysponują wszelką niezbędną 

dokumentacją wyników drużyn i zbiorem zasad konkursu zawartych w „Przewodniku Odysei Umysłu”. 

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

na adres: magdalena.datta@odyseja.org 

 



13) Liczba punktów przyznawanych za wysokie miejsca w poszczególnych województwach: 

 

Tabela A. Kuratorzy Oświaty, którzy wpisali Odyseję Umysłu do wykazu konkursów artystycznych 

 

Województwo Etap (zasięg konkursu) Miejsca punktowane Liczba punktów 

Pomorskie 

Podkarpackie 

Zachodniopomorskie 

wojewódzki  
(Eliminacje Regionalne) 

drużyny awansujące 2 

krajowy  
(Finał Ogólnopolski) 

laureaci I i II stopnia 3 

międzynarodowy  
(Finały Światowe) 

1-6 miejsce 4 

Podlaskie wojewódzki  
(Eliminacje Regionalne) 

1 miejsce 2 

krajowy  
(Finał Ogólnopolski) 

1 miejsce 3 

międzynarodowy  
(Finały Światowe) 

1 miejsce 4 

Śląskie wojewódzki  
(Eliminacje Regionalne) 

1-2 miejsce 2 

krajowy  
(Finał Ogólnopolski) 

1-3 miejsce 3 

międzynarodowy  
(Finały Światowe) 

1-4 miejsce 4 

Świętokrzyskie 

Wielkopolskie 

wojewódzki  
(Eliminacje Regionalne) 

drużyny awansujące 2 

krajowy  
(Finał Ogólnopolski) 

laureaci I i II stopnia 3 

międzynarodowy  
(Finały Światowe) 

1-6 miejsce 4 

Warmińsko-Mazurskie wojewódzki  
(Eliminacje Regionalne) 

1-5 miejsce 2 

krajowy  
(Finał Ogólnopolski) 

1-10 miejsce 3 

międzynarodowy  
(Finały Światowe) 

1-10 miejsce 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Tabela B. Kuratorzy Oświaty, którzy nie wpisali Odysei Umysłu do wykazu konkursów artystycznych –  

i scedowali na dyrektorów szkół obowiązek zamieszczenia szczególnych osiągnięć ucznia na świadectwie 

 

Województwo Etap (zasięg konkursu) Miejsca punktowane Liczba punktów 

Dolnośląskie wojewódzki  
(Eliminacje Regionalne) 

drużyny awansujące 2 

krajowy  
(Finał Ogólnopolski) 

laureaci I i II stopnia 3 

międzynarodowy  
(Finały Światowe) 

1-6 miejsce 4 

Kujawsko-pomorskie  

Małopolskie 

wojewódzki  
(Eliminacje Regionalne) 

drużyny awansujące 2 

krajowy  
(Finał Ogólnopolski) 

laureaci I i II stopnia 3 

międzynarodowy  
(Finały Światowe) 

1-6 miejsce 4 

Lubelskie 

Łódzkie 

wojewódzki  
(Eliminacje Regionalne) 

1-6 miejsce 2 

krajowy  
(Finał Ogólnopolski) 

1-8 miejsce 3 

międzynarodowy  
(Finały Światowe) 

1-10 miejsce 4 

Mazowieckie wojewódzki  
(Eliminacje Regionalne) 

1-6 miejsce 2 

krajowy  
(Finał Ogólnopolski) 

1-10 miejsce 3 

międzynarodowy  
(Finały Światowe) 

1-10 miejsce 4 

Opolskie wojewódzki  
(Eliminacje Regionalne) 

1-2 miejsce 2 

krajowy  
(Finał Ogólnopolski) 

1-3 miejsce 3 

międzynarodowy  
(Finały Światowe) 

1-3 miejsce 4 

Lubuskie  

 

Nie określono ani zasięgu,  
ani miejsc uznanych za wysokie.  

Sugerujemy powołać się  
na umieszczenie Odysei Umysłu  
w wykazie w woj. pomorskim  
i przyjąć zasady takie jak tam. 

wojewódzki  
(Eliminacje Regionalne) 

drużyny awansujące 2 

krajowy  
(Finał Ogólnopolski) 

laureaci I i II stopnia 3 

międzynarodowy  
(Finały Światowe) 

1-6 miejsce 4 

 


