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ZARZĄDZENIE NR 100/2018
Łódzkiego Kuratora Oświaty
z dnia 2 października 2018 roku
w sprawie zmiany zarządzenia nr 84/2018 Łódzkiego Kuratora Oświaty w sprawie wdrożenia
do realizacji regulaminów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół
podstawowych, dla uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych
gimnazjów województwa łódzkiego w roku szkolnym 2018/2019
Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2018 r., poz. 996, poz. 1000, poz. 1290, poz.1669, poz. 2203) oraz art. 22 ust. 2 pkt
8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r., poz. 1010,poz. 1457,
poz. 1560, poz. 1669) w związku z § 4 ust. 1 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; Dz. U. z 2009 r. Nr 126
poz. 1041, Dz. U. z 2014 r.poz. 1290, Dz. U. z 2017 r. poz. 1580), § 2 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów
i olimpiad (Dz. U. z 2017 poz. 1580) oraz § 4 ust. 2 pkt 8 regulaminu organizacyjnego
Kuratorium Oświaty w Łodzi ustalonego Zarządzeniem Nr 118/2017 Łódzkiego Kuratora
Oświaty z dnia 29 grudnia 2017 r. zarządzam, co następuje:
§1
W Regulaminie Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii dla uczniów szkół
podstawowych województwa łódzkiego stanowiącego załącznik nr 4 do zarządzenia nr
84/2018 Łódzkiego Kuratora Oświaty w sprawie wdrożenia do realizacji regulaminów
Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych, dla uczniów
dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów województwa łódzkiego
w roku szkolnym 2018/2019 obowiązującego w roku szkolnym 2018/2019 wprowadza się
zmianę w terminie etapu szkolnego: etap szkolny odbędzie się w dniu 12 listopada 2018 r.
§2
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Łódzkiemu Wicekuratorowi Oświaty.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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