
Zarządzenie N/I ~ /2020 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 

z dnia ... J~ ... ~ .... 2020 r. 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy 

żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 -1922. O niepodległość i granice 

Rzeczypospolitej" dla szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020. 

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe {Dz. U. z 2019 
poz. 1148 ze zm); rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. 
w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, 
poz. 125 z późn. zm.); Porozumienia zawartego pomiędzy Radą Programową Olimpiady Przedmiotowej 
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego" a Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty, zarządzam, co 
następuje: 

§ 1. Powołuję Komisję etapu wojewódzkiego oraz I części etapu centralnego Ogólnopolskiej Olimpiady 
Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 - 1922. O niepodległość i 
granice Rzeczypospolitej" w roku szkolnym 2019/2020 w składzie: 

Przewodnicząca - dr Marta Sala-VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Kielcach 

Członkowie - Katarzyna Stanik - Ili Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Kielcach 

Aleksandra Madera-Durlej - Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania . 

r Oświaty 



Uzasadnienie 

Świętokrzyski Kurator Oświaty działając na podstawie art . 51 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 poz. 1148 z późn . zm.); rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz 

sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz 125 ze zm.); 

Porozumienia zawartego pomiędzy Radą Programową Olimpiady Przedmiotowej „Losy 

żołnierza i dzieje oręża polskiego" a Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty powołał Komisję 

Konkursową etapu rejonowego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „ Losy żołnierza i 

dzieje oręża polskiego w latach 1887 - 1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej" dla 

szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020. 


