
Zarządzenie Nr .. ~ .... /2022 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 

z dniałP. ... stycznia 2023 r. 

zmieniające zarządzenie Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 

nr 451/2022 z dnia 16 września 2022 r. 

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Konkursowej, Przewodniczących Wojewódzkich 

Komisji Przedmiotowych oraz Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej dla uczniów szkół 

podstawowych województwa świętokrzyskiego, w roku szkolnym 2022/2023. 

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(t.j. Dz .U. z 2021 r. poz. 1082) oraz§ 1, § 2 pkt 2, § 3, § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra 

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

przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1036) zarządza 

się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu nr 451 /2022 wydanym przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 

w dniu 16 września 2022 r. zmienionym zarządzeniem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 

nr 46/2022 z dnia 4 listopada 2022 roku wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. VI Wojewódzki Konkurs z Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych 

województwa świętokrzyskiego - Pani dr Aleksandra Potocka- Kuc;" 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 





Uzasadnienie: 

Świętokrzyski Kurator Oświaty działając na podstawie art. 51 ust. I pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1082) organizuje olimpiady, konkursy, turnieje, 

przeglądy oraz inne formy współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów szkół na obszarze 

województwa. 

Zgodnie z: art. 51 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 

poz. 1082) i Zarządzeniem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Nr 449/2022 z dnia 13 września 2022 

r., w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa 

świętokrzyskiego w roku szkolnym 2022/2023 oraz pismem Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach o sygnaturze ŚCDN.408.2.2023 z dnia 17 stycznia 2023 r. 

dotyczącego prośby o zmianę: osoby pełniącej funkcję: 

przewodniczącego VI Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego dla uczniów szkół 

podstawowych województwa świętokrzyskiego wydał zarządzenie zmieniające Zarządzenie nr 

451/2022 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 16 września 2022 roku, w którym dokonał zmian 

w składzie Przewodniczących Wojewódzkich Komisji Przedmiotowych dla uczniów szkół 

podstawowych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2022 /2023. 




