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Zawody sportowe organizowane w latach szkolnych 2015/16 – 2020/21 

przez podmioty działające na terenie szkoły1 

I. Zawody sportowe organizowane w roku szkolnym 2020/21 przez podmioty działające na terenie szkół dla uczniów szkół podstawowych 

Lp. Nazwa organizatora zawodów Zawody sportowe Szczebel zawodów 
Wysokie 

miejsca 

Liczba punktów2 

1.  

Zawody sportowe organizowane przez światowe 

i europejskie federacje sportowe w randze 

mistrzostw świata, mistrzostw Europy lub 

igrzysk olimpijskich  

Uczestnicy zawodów sportowych organizowanych 

przez światowe i europejskie federacje sportowe 

oraz polskie związki sportowe, a także uczestnicy 

zawodów sportowych wymienionych 

w Kalendarzu Imprez Szkolnego Związku 

Sportowego „Dolny Śląsk” we Wrocławiu 

międzynarodowy 1-20 4 

2.  

Zawody sportowe organizowane przez polskie 

związki sportowe (w tym okręgi polskich 

związków sportowych) oraz Szkolny Związek 

Sportowy Dolny Śląsk we Wrocławiu 

krajowy 1-10 3 

wojewódzki 1-5 2 

3.  

Zawody sportowe – strefowe  

(strefy: wrocławska, legnicka, jeleniogórska, 

wałbrzyska) będące bezpośrednią eliminacją 

do finału wojewódzkiego organizowane przez 

Szkolny Związek Sportowy Dolny Śląsk 

we Wrocławiu 

wojewódzki - 

ponadpowiatowy 

(obejmujący daną strefę) 

1-3 2 

4.  
Zawody sportowe organizowane przez Szkolny 

Związek Sportowy Dolny Śląsk we Wrocławiu 

powiatowy 

 
1-3 1 

                                                      
1 Uwaga: należy przez to rozumieć, że dany wykaz nie obejmuje zawodów sportowych, które pomijają etap szkolny. 
2 § 6 ust.1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 2431). 
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II. Zawody sportowe organizowane w roku szkolnym 2019/20 przez podmioty działające na terenie szkół dla uczniów szkół podstawowych 

 

Lp. Nazwa organizatora zawodów Zawody sportowe Szczebel zawodów 
Wysokie 

miejsca 

Liczba punktów2 

1.  

Zawody sportowe organizowane 

przez światowe i europejskie federacje 

sportowe w randze mistrzostw świata, 

mistrzostw Europy lub igrzysk olimpijskich  

Uczestnicy zawodów sportowych organizowanych 

przez światowe i europejskie federacje sportowe oraz 

polskie związki sportowe, a także uczestnicy 

zawodów sportowych wymienionych w Kalendarzu 

Imprez Szkolnego Związku Sportowego „Dolny 

Śląsk” we Wrocławiu 

międzynarodowy 1-50 4 

2.  

Zawody sportowe organizowane przez polskie 

związki sportowe (w tym okręgi polskich 

związków sportowych) oraz Szkolny Związek 

Sportowy Dolny Śląsk we Wrocławiu 

 

krajowy  
1-20 3 

wojewódzki 1-10 2 

3.  

Zawody sportowe – strefowe  

(strefy: wrocławska, legnicka, jeleniogórska, 

wałbrzyska) będące bezpośrednią eliminacją 

do finału wojewódzkiego organizowane przez 

Szkolny Związek Sportowy Dolny Śląsk 

we Wrocławiu 

wojewódzki - 

ponadpowiatowy 

(obejmujący daną strefę) 

1-6 2 

4.  
Zawody sportowe organizowane przez Szkolny 

Związek Sportowy Dolny Śląsk we Wrocławiu 
powiatowy 

 
1-3 1 
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III. Zawody sportowe organizowane w latach szkolnych 2017/18 i 2018/19 przez podmioty działające na terenie szkół dla uczniów szkół 

podstawowych 

Lp. Nazwa organizatora zawodów Zawody sportowe Zasięg zawodów 
Wysokie 

miejsca 

Liczba punktów2 

1.  
Zawody sportowe organizowane przez 

światowe i europejskie federacje sportowe 

Uczestnicy zawodów sportowych rozgrywanych 

w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego 

koordynowanego przez polskie związki sportowe oraz 

uczestnicy zawodów sportowych wymienionych 

w Kalendarzu Imprez Szkolnego Związku Sportowego 

„Dolny Śląsk” we Wrocławiu 

międzynarodowy 
1-50 4 

2.  

Zawody sportowe organizowane przez polskie 

związki sportowe (w tym okręgi polskich 

związków sportowych) oraz Szkolny Związek 

Sportowy Dolny Śląsk we Wrocławiu 

krajowy 1-20 3 

wojewódzki 1-10 2 

3.  

Zawody sportowe – strefowe (strefy: legnicka, 

wrocławska, jeleniogórska, wałbrzyska) 

organizowane przez Szkolny Związek 

Sportowy Dolny Śląsk we Wrocławiu 

wojewódzki – 

ponadpowiatowy 

(obejmujący daną strefę) 

1-6 2 

4.  

Zawody sportowe organizowane przez 

Szkolny Związek Sportowy Dolny Śląsk 

we Wrocławiu 

powiatowy 
1-3 1 
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IV. Zawody sportowe organizowane w latach szkolnych 2015/16 i 2016/17 przez podmioty działające na terenie szkół dla uczniów szkół 

podstawowych 

Lp. Nazwa organizatora zawodów Dyscypliny Zasięg zawodów 
Wysokie 

miejsca 

Liczba 

punktów2 

1.  
Zawody sportowe organizowane przez światowe 

i europejskie federacje sportowe 

Zawody indywidualne i zespołowe: 

aerobik, akrobatyka sportowa, badminton, biathlon, 

bieg na orientację, bieg przełajowy, gimnastyka, 

hokej, jeździectwo, judo, kajakarstwo, karate, 

kolarstwo, koszykówka, kręglarstwo, lekkoatletyka, 

łucznictwo, łyżwiarstwo, narciarstwo, piłka nożna, 

piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, 

pływanie, pływanie synchroniczne, skoki do wody, 

snowboard, sporty motorowe, sporty saneczkowe, 

sporty wrotkarskie, streetball, strzelectwo sportowe, 

szachy, szermierka, taekwondo, taniec sportowy, 

tenis, tenis stołowy, unihokej, wioślarstwo, zapasy, 

żeglarstwo  

 

międzynarodowy 1-10 4 

2.  

Zawody sportowe organizowane przez polskie 

związki sportowe (w tym okręgi polskich 

związków sportowych) 

krajowy 1-5 3 

wojewódzki 1-3 2 

3.  
Zawody sportowe organizowane przez Szkolny 

Związek Sportowy 
wojewódzki 1-3 2 

4.  

Zawody sportowe organizowane przez jednostki 

samorządu terytorialnego i gminne związki 

sportowe 

powiatowy 1-3 1 

 

 

 


