
ZARZĄDZENIE NR 50

MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 26 września 2022 r.

w sprawie organizacji na terenie województwa mazowieckiego XXVIII Ogólnopolskiego 
Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego "Losy żołnierza i dzieje oręża 

polskiego w latach 1887 – 1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej "
w roku szkolnym 2022/2023 

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 
2021 r. poz. 1082 ze zm.), § 1 - 6 oraz § 15 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 2020 r. poz. 1036 ze zm.), § 6 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania 
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych 
przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737 ze zm.) oraz § 6 ust. 4 oraz § 32 
ust. 1 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie przyjętego 
Zarządzeniem nr 27 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie, zmienionego 
zarządzeniem Nr 31 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 22 maja 2019 r. zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. W roku szkolnym 2022/2023 na terenie województwa mazowieckiego przeprowadzi się 
tematyczny XXVIII Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego 
"Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 – 1922. O niepodległość i granice 
Rzeczypospolitej". W Konkursie uczestniczą uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych 
oraz mogą brać udział uczniowie szkół branżowych I stopnia.

§ 2. Konkurs jest skierowany do uczniów szczególnie uzdolnionych, wykazujących 
zainteresowanie historią z okresu objętego tematem Konkursu. Dyrektorzy szkół 
powiadomią uczniów o warunkach udziału w Konkursie oraz terminach przeprowadzania 
poszczególnych etapów. Udział uczniów w Konkursie jest dobrowolny.

§ 3. Zgodnie z Regulaminem Konkursu odbędą się trzy etapy w następujących terminach:
1) I etap – szkolny – 17 listopada 2022 r.;
2) II etap – wojewódzki – 15 grudnia 2022 r.;
3) III etap – ponadwojewódzki – 16 marca 2023 r.;
oraz Zawody Laureatów – Gala Finałowa – 25-27 maja 2023 r.

§ 4. Na Wojewódzkiego Koordynatora Konkursu wyznacza się Pana Zdzisława 
Młodziejewskiego Pełnomocnika ds. obronnych Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

§ 5. Etap szkolny Konkursu zorganizują i przeprowadzą dyrektorzy szkół, którzy powołają 
w tym celu szkolne komisje konkursowe. W przypadku gdy w szkole, do której uczeń 
uczęszcza nie organizuje się Konkursu, może on do niego przystąpić w innej szkole 
wskazanej przez dyrektora.
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§ 6. Etap wojewódzki i ponadwojewódzki Konkursu zorganizują i przeprowadzą rejonowe 
komisje konkursowe oraz Wojewódzka Komisja Konkursowa. Kandydatów na członków 
rejonowych komisji konkursowych rekomendują dyrektorzy wydziałów i delegatur.

§ 7.  Podstawą powołania Komisji, o których mowa w § 6, jest wniosek Koordynatora 
Wojewódzkiego Konkursu, o którym mowa w § 4 do Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

§ 8. Zasady kwalifikowania do kolejnych etapów oraz kryteria przyznawania tytułu laureata 
i finalisty określone są w Regulaminie Konkursu i obowiązujących przepisach prawa 
oświatowego.

§ 9. Zobowiązuje się rejonowe komisje konkursowe oraz Wojewódzką Komisję Konkursową 
do przechowywania i przekazywania testów konkursowych w warunkach 
uniemożliwiających ich ujawnienie.

§ 10. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych należy realizować zgodnie 
        z  § 11 Regulaminu.

§ 11. Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. obronnych Mazowieckiego 
Kuratora Oświaty, o którym mowa w § 4.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

          

Mazowiecki Kurator Oświaty

                     /-/

    Aurelia MICHAŁOWSKA
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