
Zarządzenie Nr 45/2016 

Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty 

z dnia 10 maja 2016 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu 

rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do 

publicznych gimnazjów, publicznych szkół ponadgimnazjalnych i publicznych szkół dla 

dorosłych w województwie kujawsko–pomorskim, zawierającego szczegółowe terminy 

dokonywania czynności określonych w tym harmonogramie, w tym terminy składania 

dokumentów 

 

Na podstawie § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  

2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów 

uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji 

rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1942), 

 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. W zarządzeniu Nr 12/2016 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia  

29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu 

rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publicznych 

gimnazjów, publicznych szkół ponadgimnazjalnych i publicznych szkół dla dorosłych  

w województwie kujawsko-pomorskim, zawierającego szczegółowe terminy dokonywania 

czynności określonych w tym harmonogramie, w tym terminy składania dokumentów, 

załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 12/2016 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 

29 stycznia 2016 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Rozwoju Edukacji 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. 

 

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Kujawsko-Pomorski 

Kurator Oświaty 

Marek Gralik 



Załącznik do zarządzenia Nr 45/2016 

Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty 

z dnia 10 maja 2016 r. 

 

 

 

Wykaz konkursów tematycznych oraz innych konkursów współorganizowanych 

przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty 

dla uczniów szkół podstawowych w latach szkolnych 2013/2014- 2015/2016, 

 

1. Ogólnopolski konkurs historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 

1939-1945. Polski czyn zbrojny w okresie II wojny światowej”.* 

2. Ogólnopolski konkurs historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 

927-1514. Od Cedyni do Orszy”.** 

3. Wojewódzki Konkurs Historyczny dla uczniów szkół podstawowych z województwa 

kujawsko-pomorskiego.*** 

4. Ogólnopolski konkurs historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 

1531-1683. Od Obertyna do Wiednia. Rzeczpospolita Obojga Narodów”. 

 

 *Konkurs odbywał się w roku szkolnym 2013/2014. 

 **Konkurs odbywał się w roku szkolnym 2014/2015. 

***Konkurs odbywał się w roku szkolnym 2013/2014 i odbywa się w roku bieżącym. 


