
Zarządzenie nrJ$ /2018 
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 

z dnia O~ ~ 2018 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu pracy Komisji 
ds. opiniowania wniosków w sprawach o nadanie orderów, odznaczeń 

państwowych i resortowych przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty. 

Na podstawie § 13 pkt 42 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty 

w Kielcach stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 535/2017 Świętokrzyskiego 
Kuratora Oświaty z dnia 31 sierpnia 2017 r. w związku z: 

1. ustawą z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 
2015 r. , poz. 475 z późn .zm.) oraz wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami 
Prezydenta RP, 

2. ustawą z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2017 r. , 
poz. 678 z późn.zm.), rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 
2015 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach 
zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze 
Karnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1025 z późn.zm.), 

3. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. 
w sprawie szczegółowych zasad nadawania "Medalu Komisji Edukacji 
Narodowej" trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego 
wręczania i sposobu noszenia (Dz. U. z 2000 r. Nr 99, poz. 1073 z późn.zm.) , 

zarządzam co następuje: 

§ 1. W Zarządzeniu nr 3 /2018 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 stycznia 
2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy Komisji ds. opiniowania wniosków 
w sprawach o nadanie orderów, odznaczeń państwowych i resortowych przy 
Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty, wprowadza się zmianę: 

1.W § 4 punkt "c" otrzymuje brzmienie: 
"do czterech upoważnionych przedstawicieli wojewódzkich organizacji związkowych 
działających w środowisku nauczycielskim". 

§ 2. Pozostałe zapisy Zarządzen ia pozostają bez zmian. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



UZASADNIENIE: 

Ze względu na liczbę wniosków wpływających o nadanie "Medalu Komisji Edukacji 

Narodowej", a w związku z tym potrzebę stworzenia dwóch podkomisji opiniujących 

dokonuje się zmiany w treści § 4 punkt "c" Zarządzenia nr 3 / 2018 Świętokrzyskiego 

Kuratora Oświaty z dnia 24 stycznia 2018 r. 


