
ZARZĄDZENIE NR 9

MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 6 lutego 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji konkursu na film fabularny lub 
dokumentalny, reportaż, wideoklip dla dzieci i młodzieży województwa mazowieckiego 

„Współczesne zagrożenia” dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej, 
ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych oraz placówek pozaszkolnych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. 
Dz. U. z 2019 r.  poz. 1148 z późn. zm.), § 1 oraz § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu 
przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 
z późn. zm.) oraz § 6 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie 
stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 27 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 
18 maja 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty 
w Warszawie zmienionego zarządzeniem Nr 31 z dnia 22 maja 2019 r. zarządza się, 
co następuje:

§ 1.  W Regulaminie konkursu „Współczesne zagrożenia”, o którym mowa w § 1 zarządzenia 
nr 74 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie 
organizacji konkursu na film fabularny lub dokumentalny, reportaż, wideoklip dla dzieci 
i młodzieży województwa mazowieckiego „Współczesne zagrożenia” dla uczniów klas 
IV-VIII szkoły podstawowej, ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych oraz placówek 
pozaszkolnych w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. 1. Zgłoszeniem do udziału w Konkursie jest dostarczenie w  nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 20 lutego 2020 r., (decyduje data wpływu do Urzędu) wypełnionych 
załączników nr 2 i 3 Regulaminu wraz z pracą konkursową na adres: Kuratorium 
Oświaty w Warszawie Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa, z dopiskiem Konkurs 
na film, reportaż, wideoklip – Współczesne zagrożenia.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Pani Małgorzacie Wojtaszewskiej – 
p.o.   Dyrektor    Wydziału Wychowania i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty 
w Warszawie.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/

Aurelia Michałowska
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