PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
PiP.110.11.2018

Zarządzenie Nr 9 /2018
Podkarpackiego Kuratora Oświaty
z dnia 6 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4 / 2018 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia
28 lutego 2018 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych
organizowanych w roku szkolnym 2017/2018, które mogą być wymienione na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i branżowej szkoły I stopnia
§1
Działając na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2018 r. poz. 996 ze zm.) oraz art. 20m ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) w brzmieniu przed 26 stycznia 2017 r., w związku z art.
149, 155, 165 oraz 308 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.), zmieniam podane do publicznej
wiadomości wykazy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych w roku
szkolnym 2017/2018 przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie
szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
gimnazjum i branżowej szkoły I stopnia.
1) w Załączniku Nr 1 - „Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych,
organizowanych w roku szkolnym 2017/2018 przez kuratora oświaty i inne podmioty
działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej”:
a) dodaje się punkt II.A w brzmieniu: Konkursy tematyczne organizowane przez
Podkarpackiego Kuratora Oświaty we współpracy z innymi podmiotami: pkt 1.
Wojewódzki Konkurs „A jak ciebie kto zapyta …” - ludzie, miejsca, wydarzenia
okresu walk o Niepodległą na Podkarpaciu 1914-1922.

126

b) w tabeli „A. Szkoła podstawowa – zawody wiedzy organizowane przez inne
podmioty działające na terenie szkoły” dodaje się po wierszu 125 kolejne
w brzmieniu:
Szkoła Podstawowa Nr 25
X Miejski Konkurs „Friendly
powiatowy
im. Prymasa Tysiąclecia
English”
w Rzeszowie

127

128
129

130
131

106

107

108

Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 11 im.
Szarych Szeregów
w Stalowej Woli
Fundacja Promocji
i Akredytacji Kierunków
Ekonomicznych Szkoły
Głównej Handlowej
w Warszawie
Szkoła Podstawowa Nr 16
w Rzeszowie

Matematyczna Sztafeta Klas
Piątych

powiatowy

Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o
Społeczeństwie
Szkolna Olimpiada
Przedsiębiorczości

krajowy

Międzyszkolny Konkurs z języka
angielskiego „GO WEST”

powiatowy

Szkoła Podstawowa Nr 1
w Brzozowie

Konkurs Matematyczny „SOWA”
dla uczniów klas VI

powiatowy

krajowy

c) w tabeli „B. Szkoła podstawowa – zawody artystyczne organizowane przez inne
podmioty działające na terenie szkoły” dodaje się po wierszu 105 kolejne
w brzmieniu:
Zespół Szkół Technicznych
Trójwymiarowy Świat Matematyki powiatowy
i Ogólnokształcących im.
– dwie kategorie wiekowe: kl. 1-3 i
Stefana Banacha
kl. 4-7
w Jarosławiu
Komenda Wojewódzka
Konkurs prac plastycznych dla
powiatowy
Policji w Rzeszowie,
dzieci i młodzieży „Bezpieczne
Kuratorium Oświaty w
Wakacje 2017”
wojewódzki
Rzeszowie i Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej
w Rzeszowie
Szkoła Podstawowa Nr 16
Powiatowy Konkurs „Jesienią góry
powiatowy
w Rzeszowie
są najszczersze”
trzy kategorie: piosenka o tematyce
bieszczadzkiej, praca plastyczna,
fotografia

109

110
111

112

I Podkarpacki Przegląd Piosenki
turystycznej i poetyckiej pod egidą
zespołu „Grzane wino” –
„Natchnieni Bieszczadzką Wiosną
2018”
XXIII Wojewódzki Przegląd Małych
Forma Teatralnych „Bajkowisko”

wojewódzki

IV Międzyświetlicowy Konkurs
Plastyczny „ Namaluj Ulubioną
Kolędę”
VII Międzyszkolny Konkurs
Plastyczny "Latawce, dmuchawce,
wiatr…”

powiatowy

wojewódzki

powiatowy

2

113

17

IV Międzyświetlicowy Konkurs
Plastyczny „ Mój Przyjaciel Miśbohater z ulubionej książki”

powiatowy

d) w tabeli „C. Szkoła podstawowa – zawody sportowe organizowane przez inne
podmioty działające na terenie szkoły” dodaje się po wierszu 16 kolejne
w brzmieniu:
Szkoła Podstawowa Nr 16
Międzyświetlicowy Turniej
powiatowy
w Rzeszowie
Warcabowy „ XVIII Rozkoszne
Łamanie Głowy”
2) w Załączniku Nr 2 - „Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych,
organizowanych w roku szkolnym 2017/2018 przez kuratora oświaty i inne podmioty
działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum”:
a) dodaje się punkt III.A w brzmieniu: Konkursy tematyczne organizowane przez
Podkarpackiego Kuratora Oświaty we współpracy z innymi podmiotami: pkt 1.
Wojewódzki Konkurs „A jak ciebie kto zapyta …” - ludzie, miejsca, wydarzenia
okresu walk o Niepodległą na Podkarpaciu 1914-1922.

172
173

b) w tabeli „A. Gimnazjum – zawody wiedzy organizowane przez inne podmioty
działające na terenie szkoły” dodaje się po wierszu 171 kolejne w brzmieniu:
Zespół Szkół TecznicznoKonkurs Języka Angielskiego
powiatowy
Weterynaryjnych w
ENGLISH IS EASY – VIII edycja
Trzcianie
Międzyszkolny Konkurs Języka
powiatowy
Niemieckiego – VII edycja

174

Gimnazjum im. Bohaterów
Września 1939 r. w Narolu

175
176

177
178

Zespół Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego
im. II Czechosłowackiej
Brygady Spadochronowej
w Nowosielcach
Fundacja Promocji
i Akredytacji Kierunków
Ekonomicznych Szkoły
Głównej Handlowej
w Warszawie

Konkurs ortograficzny „Cudze
chwalicie, swego nie znacie”
Konkurs o krajach
niemieckojęzycznych

powiatowy

„W zdrowym ciele zdrowy duch”
pt. „Wpływ żywności
modyfikowanej na zdrowie
człowieka”.

powiatowy

Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy
o Społeczeństwie
Szkolna Olimpiada
Przedsiębiorczości

krajowy

powiatowy

krajowy

c) w tabeli „B. Gimnazjum – zawody artystyczne organizowane przez inne
podmioty działające na terenie szkoły” dodaje się po wierszu 98 kolejne
w brzmieniu:
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99

100

101

Komenda Wojewódzka
Policji w Rzeszowie,
Kuratorium Oświaty w
Rzeszowie i Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej
w Rzeszowie

Konkurs prac plastycznych dla
dzieci i młodzieży „Bezpieczne
Wakacje 2017”
Wojewódzki konkurs na
profilaktyczny spot filmowy
„Bezpieczne Wakacje 2017”

powiatowy

Szkoła Podstawowa Nr 16
w Rzeszowie

Powiatowy Konkurs „Jesienią góry
są najszczersze”
trzy kategorie: piosenka o
tematyce bieszczadzkiej, praca
plastyczna, fotografia
I Podkarpacki Przegląd Piosenki
turystycznej i poetyckiej pod egidą
zespołu „Grzane wino” –
„Natchnieni Bieszczadzką Wiosną
2018”

powiatowy

102

wojewódzki
wojewódzki

wojewódzki

3) w Załączniku Nr 3 - „Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych,
organizowanych w roku szkolnym 2017/2018 przez kuratora oświaty i inne podmioty
działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia
branżowej szkoły I stopnia”:
a) dodaje się punkt I.A w brzmieniu: Konkursy tematyczne organizowane przez
Podkarpackiego Kuratora Oświaty we współpracy z innymi podmiotami: pkt 1.
Wojewódzki Konkurs „A jak ciebie kto zapyta …” - ludzie, miejsca, wydarzenia
okresu walk o Niepodległą na Podkarpaciu 1914-1922.
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b) w tabeli „B. Branżowa szkoła I stopnia – zawody artystyczne organizowane przez
inne podmioty działające na terenie szkoły” dodaje się po wierszu 20 kolejne
w brzmieniu:
Szkoła Podstawowa Nr 16
Powiatowy Konkurs „Jesienią góry
powiatowy
w Rzeszowie
są najszczersze”
trzy kategorie: piosenka o tematyce
bieszczadzkiej, praca plastyczna,
fotografia

22

23

Komenda Wojewódzka
Policji w Rzeszowie,
Kuratorium Oświaty w
Rzeszowie i Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej
w Rzeszowie

I Podkarpacki Przegląd Piosenki
turystycznej i poetyckiej pod egidą
zespołu „Grzane wino” –
„Natchnieni Bieszczadzką Wiosną
2018”
Wojewódzki konkurs na
profilaktyczny spot filmowy
„Bezpieczne Wakacje 2017”

wojewódzki

wojewódzki

4

§2
Pozostała treść zarządzenia nie ulega zmianie.
§3
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
wz. PODKARPACKIEGO
KURATORA OŚWIATY
Stanisław Fundakowski
Wicekurator Oświaty

5

