
ZARZĄDZENIE Nr 45 
 

MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY 
 

z dnia 26 czerwca 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 r.  

w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych  
na rok szkolny 2014/2015 ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Nr 10 z dnia  
19 lutego 2014 r. i zarządzeniem Nr 21 z dnia 15 kwietnia 2014 r. wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w § 4 uchyla się pkt 4; 
2) uchyla się § 4a. 

 
§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 21 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 15 kwietnia  

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

 
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Kuratorium Oświaty  

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

w Warszawie.  
 
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Kształcenia 

Ponadgimnazjalnego  i  Ustawicznego  Kuratorium  Oświaty w  Warszawie.  
 
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
 
UZASADNIENIE 
W związku z interpretacją przepisów art. 20m ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie 
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) dokonaną 
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie (pismo znak 
DKOW.WOKO.5020.59.2014.JG), w której stwierdza się, że przepisy ww. artykułu dotyczą 
rekrutacji przeprowadzanej na rok szkolny 2016/2017 po wygaśnięciu obowiązujących 
dotychczas przepisów przejściowych, należało postanowić jak na wstępie. 

 
 

Mazowiecki Kurator Oświaty 

     / - / 

     mgr inż. Karol Semik 


