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ZARZĄDZENIE NR ? /20
MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY
Z

dnia Żyj/lutego 2020 r.

w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez
Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły,
uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok

województwie małopolskim, które mogą być wymienione
na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie
w tych zawodach.
2020/2021

szkolny

w

pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty
w Krakowie stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 4/19 Małopolskiego Kuratora
Oświaty z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego
Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Na podstawie

@

14 ust.1

Ustala się wykaz konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych
lub współorganizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz określa się miejsca
uznane za wysokie w tych konkursach stanowiący załącznik Nr 1.

5].

52. Ustala się wykaz zawodów wiedzy i artystycznych, współorganizowanych przez

Małopolskiego Kuratora Oświaty w latach 2015—2020 oraz organizowanych w roku szkolnym
2019/2020 przez inne podmioty działające na terenie szkoły oraz określa się miejsca uznane
za wysokie w tych zawodach stanowiący załącznik Nr 2.
3. Ustala się wykaz dyscyplin sportowych, objętych współzawodnictwem sportowym

&

młodzieży szkolnej, w których organizowane są zawody sportowe przez polskie
związki sportowe, wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia kultury fizycznej,
światowe i europejskie federacje sportowe oraz określa się miejsca uznane za wysokie
w zawodach sportowych stanowiący załącznik Nr 3.
dzieci

i

54. W przypadku uzyskania przez ucznia wysokiego miejsca nagrodzonego,

uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy i artystycznych organizowanych
w latach 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 przez inne podmioty działające
na terenie szkoły, które nie zostały umieszczone w załączniku Nr 2 do niniejszego
zarządzenia, dyrektor szkoły dokonuje analizy regulaminu tych zawodów i na tej podstawie
dokonuje wpisu na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
@

5.

Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podpisania.
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