
ZARZĄDZENIE Nr 10 
 

MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY 
 

z dnia 19 lutego 2014 r. 
 

zmieniające zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych 
szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015 

 
 
Na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) oraz § 6 ust. 4 w związku z § 24 ust 2 pkt 8  
Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie stanowiącego załącznik do 
zarządzenia Nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 17 stycznia 2012 r. ze zmianami 
wprowadzonymi zarządzeniem Nr 41 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 
2013 r. zarządza się, co następuje: 
 

 
§ 1. W zarządzeniu Nr 6 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 10 lutego 2014 roku  
w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok 
szkolny 2014/2015  wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 w pkt 3 lit. f otrzymuje następujące brzmienie: 
„f) jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje 
wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające  
w terminie do 29 sierpnia.”; 

  
2) § 4 otrzymuje następujące brzmienie: 

              „§ 4. Ustala się następujące wykazy konkursów, olimpiad i zawodów: 
1. wykazy konkursów przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych dla 

gimnazjalistów organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty 

stanowiące załącznik Nr 1; 

2. wykazy olimpiad dla gimnazjalistów stanowiące załącznik Nr 2; 

3. wykazy olimpiad dla szkół ponadgimnazjalnych stanowiące załącznik Nr 3; 

4. wykazy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych dla gimnazjalistów 

organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkoły stanowiące 

załącznik Nr 4.” 

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Kuratorium Oświaty 
w Warszawie.  

 
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty 
w Warszawie.  

 
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Kształcenia 
Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Warszawie.  

 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
Mazowiecki Kurator Oświaty 

     / - / 
     mgr inż. Karol SEMIK 


