
ZARZĄDZENIE NR 21

MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 19 maja 2020 r.

zmieniające regulamin konkursu tematycznego 
„Jan Paweł II – człowiek odwagi” dla uczniów klas IV-VIII 

szkół podstawowych województwa mazowieckiego
w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 530),  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. Ze względu na ogłoszony stan epidemiczny w roku szkolnym 2019/2020 na terenie 
województwa mazowieckiego nie zostały przeprowadzone wszystkie etapy konkursu 
tematycznego dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych „Jan Paweł II – człowiek 
odwagi”.

§ 2. Wobec zaistniałej sytuacji, o której mowa w § 1, regulamin konkursu zostaje zmieniony 
w zakresie przeprowadzenia etapu wojewódzkiego oraz wymagań do uzyskania tytułów 
laureatów i finalistów.

§ 3. Zmieniony regulamin konkursu tematycznego, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik 
do niniejszego zarządzenia.

§ 4.  Wykonanie zarządzenia powierza się Pani Krystynie Mucha – Dyrektorowi Wydziału 
Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty w Warszawie.

§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/

Aurelia Michałowska
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