
Zarządzenie nr 5/2022 Łódzkiego Kuratora Oświaty 

Znak pisma: ŁKO.WNP.110.5.2022.JO 

Zarządzenie nr 5/2022 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 18 stycznia 2022 r. 

zmieniające zarządzenie nr 117/2021 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 15 

listopada 2021 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i 

sportowych na rok szkolny 2021/2022, organizowanych przez kuratora oświaty 

lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 

Na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1082), zarządza się, co następuje: 

§ 1 

W zarządzeniu nr 117/2021 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 15 listopada 2021 r. 

w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 

2021/22, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na 

terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej wprowadza się następujące zmiany: 

1) do § 2 ust. 4, zawierającego wykaz wojewódzkich konkursów tematycznychi 

interdyscyplinarnych, organizowanych lub współorganizowanych przez Łódzkiego 

Kuratora Oświaty oraz poszczególne komitety konkursów, dopisuje się pkt 12– 14w 

brzmieniu: 

12)Interdyscyplinarny Konkurs „Piosenki Stanu wojennego”, organizator: 

Międzyregionalna Sekcja oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność Ziemi Łódzkiej, 

13)Wojewódzki Interdyscyplinarny Konkurs Pieśni i Piosenek Patriotycznych „Na 

Biało-Czerwoną Nutę”, organizator:Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2w Łodzi, 

14)Wojewódzki Tematyczny Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – 

Jana Pawła II, organizator: Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Łódzkiej. 

2) § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

5. Uczniowie, którzy zajęli odpowiednie miejsca lub uzyskali tytuł laureata lub finalisty 

w wymienionych w niniejszym zarządzeniu zawodach wiedzy, artystycznychi 

sportowych lub posiadający osiągnięcia w aktywności społecznej, uzyskane 
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wcześniej, niż w roku szkolnym 2021/2022, zachowują w procesie rekrutacji prawo 

do utrzymania przywilejów w postaci przyjęcia do wybranej szkoły w pierwszej 

kolejności albo uzyskania punktów w liczbie adekwatnej do rodzaju osiągnięć, pod 

warunkiem wpisania ich na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


