
zARzqDzENrE NR .}S.!t i ro
woJEwoov Sl4srcEco

z dnia 39..Ea*vr*co,.....2010 r.

w sprawie nadania statutu Kuratorium oswiaty w Katowicach

Na podstawie art, 10s ust,4 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 200g r. przepisy
wprowadzaiqce ustawg o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz, 1241, z p62n,zm.')) zarzqdza sig, co nastgpuje;

s 1' Nadaie sig statut Kuratorium oswiaty w Katowicach, stanowiqcy zalqcznikdo zarzqdzenia.

$ 2. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

r'zrniarr.\'cio 
u'yrnicnio.ej ustarvy zostaly ogioszonc w Dz. u. Nr 2rg, poz. 1706;
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.Ecznik do zarzqdzenio Nr 35.h ro
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li l' r,Kuratoriunr o$rviaty w Katowicach, zwane dalej ,,Kuratorium oswiaty,,, jest
iednostkq budzetow4 stanowiqcq oparat pomocniczy stqskiego I(uratora o$wiaty, bgcl*cegoorgttneln rzqdowej adtttittistrac'ii zespolone.j rv wcr.iewoclztwie, zwanego clarej ,,KuratoremO.(u,iatl,"

2. Kur.atoriunr Oswiaty clziala na poclstawie:
l) *srirwy z d,ia 7 rvrzesnia I99r r. o sysremie oSwiaty (Dz. r).22004 r,

z pdzn. zur.);

2) rnzporzqclzenia Ministra Ildukacji :

organrz.au.ji kur.ator.iriw o$wialy ortz
116i). z. pozn. ztn.);

i ) odrqbtrych przepi.s6rv;

*l) - ninie.jszego Statut rr.

Nr 256, poz,Z5l2,

Narodowej z clnia 29 gruclnia l99g r. w sprawie
zasacl tworzenia ich delegatur (Dz.LI. Nr 164, poz.

Katowice.

wcrjewodztwo flr1skie,

$ 2. L Siedzib4 Kuratorirun O$wiaty.jesr nriasto
2. Obszarenr clziaiania Kur.ntciriunt Oswiaty jest

$ 3' IitrratoriLrrn osiviatv kierLrjc Kurator oswiaty przy pornocy wicekuratorirr.v orazkierort',ilt,"t'kont6rck organizac,r,inych r,vchocizilcych w sktacj Kurat,r.iurn o$rviaty,

$ "l' Kuratrlrirult {)(u'itrly zapewnia rcalizac.iq'zaclari l(ural,r.zr osr.viaty w zakresie:l) spt'aw'orvania naclzrlru peciagogicznego nacl szkolami i plac6wkanri publicznymi
i,icpLrblic'z.ymi uraz pracdrvkarni crosko,are,ia,auczycieli;
rualizovYania polityki oswiatowei pafstrva oraz, wsp6lcizialania w tym zakresie
z .j ed no5 glq s1n i sam or.zilci u terytorialnego :

It"lpt)lelzierlania z tirganattti Prowaclzilcymi szkoly i plac6wki i.v ,akresie d.skon'le.ia
naucz),cieli;

t,t'sp(r ld zialania z olcrg go wq hom is i 4 egzani i nac), i n4;

2)

l)

4)



s)

6)

koorclynowania i naclzororvania orgarrizacji u,ypoczynku dzieci i rrrloclziezy na o6szarze
wo.iervoclztwa oraz wsp6lclzialania z wla$ciwyrni podmiotami w sprau,ach dotycz*cych
warunki:w rozwoju dzieci i nrlodziezy;

organizorvaniri olimpiacr, konkurs6lr,, tunriej<iw. przeglilcr6iv o,13z innych Ibrm
wsp6lzawodniotwa i prczcntac.ii osiqgniqc uczniirw szk6l na obszarze wojewclclztwa.

li S. l. W Kuratorium Oliwiaty tworzy siQ w-yc{zialy i stanorviska praoy dla realizac.ji
zatlari merytorycznych i o bslugi organizacyj nej.

2. Kuratorium Oswiaty dziala przy porllocy clelegatur

Cegstochowie, Gliwicaoh, Rybniku i So.snowcu,

w: iJielsku-Bialej, Bytomiu,

$ 6' szczeg6lorvq organizacjE wewnQtrznfu zadania poszczeg6lnych kom6rek
organizacyinych i samoclziclltych stanowisk pracry oraz terytorialny zasiqg clelegertur okre$la
regulatttitt organizacyjny Kuratoriunr o$iviaty ustalony pr,ez Kuratora oswiaty
i zatwierdzony przez Wojcwodq Sl4skiego.

I44r. WOJI

,?tan

wir.lrr
{



Na podstawie a't' l0-5,sr.4 pkt 3 ustarvy z clnia ?7 sier.pnia 200g r. przepisywlr.owarlzaiqce *stawq. frnansaurr pubricz.yc.r (Dz.U. Nr 157, poz, r24r, z p6'r. zrt.)tlrrtildza r^iq, co rrastqpujc:

$ l ' w statucie Kutatttriurn oswiaty, sta,owiilcyrn zai4cznik cj' zarzqdzenittNr'l'i4i l0 w'oiewocly slqskiego z clnia 30 czerwca 20r; r. w sp,awie naclania sratu*rKuraro.irrm o$rviaty w Karorviciich, vr,1s 5 ust,2 orrzynruje brznrienie:

.,,). Kuratorium O$wiary tizjala przy pomocy( zq'sroch.u ic, (jIiwicacrr, I{ybrriku i sosnarvcu.,,,

ZARZADZENTE NnSXillz
W0JEWODY st .qsxruco
z dnia ,ll, grutln ia Z0l2 r.

;ifinffizarzqdz.enie 
w sprawie nacrania statufu Kurarorium o$wiary

deJegatur w: Bielsku-Biale.j,

$2.7-.arz.ry)zs,ie wchoclzi u,zycie z cjnienr I stycznia 20li r.
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woJEwoDY SLASKIEGO

z cr,in ..4&.. Ar fu:[ill y.:..... :....... ....201 6 r.

zmieniqjqm zarzrldzenie w spruwie nadania statutu Kuratorium Ofwiaty w Katowlcach

Na podstawie art. 105 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy

wprowadzajqce ustawQ o finansach publicznych (Dz,U. Nr 157, pttz' 1241, z p6tn. zm.),

z*rz4dza siE, co nastqpuje:

$ l. W Statucie Kuratorium O$wiaty, stanowiqpym zatqcznik do 'zarzqdzenia Nr 354/10

Wojewody S[skiego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie nadania statutu Kuratorium

O$wiaty w Katowicach, zmienionego zarz4dzeniem Nr 356112 z dnia 14 grudnia 20L2 r,,

w $ 5 ust. 2 otrzyrnuje brztnienie:

,,2. Kuratoriurn 0$wiaty dz,iala przy poulocy delegatur w: Bielsku * Biatej, Bytomiu,

Czgstochowie, Gliwicach, Rybrriku i Sosnowcu.".

$ 2. T,arzqdzenie wchodzi w 2ycie z dnicut 1 wrze$nia 2016 r'
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Z^RZ$DZBNTE NR . j5. : L.l,'*

WOJEWODY SLASKTEGO

z dnia ... ril*..{,.qrlf${i.. t{..j#.d. r...
zmieniaj?ce zarz}dzenie w sprawie nadania statutu Kuratorium oswiaty w Katowicach

Na podstawie afi. 105 ust. 4 pkt 3 ustawy z
wpronadzajqce ffitawq o finansach publicznych (Dz.
zarzqdza siq, co nastgpuje:

$ l' w Statusie Kuratorium o$wiaty w Katowicach, stanowi qcym zal4cznik dozarzqdzenia Nr 354110 wojewody Slqskiego z dnia 30 czerwca 2010 r.'w sprawie nadaniastatutu Knraturium 0$wiary w Katowicach, zmienioaego zarzqdz*niawti Nr 366/12 z drua14 grudnia 201'2 n oraa Nr a8l/16 z dnia 12 sierpnia 
-2016 

,., wprowadza sig nastgpuj4ce
zmiany:

l) wg 1ust. Zotrrymujebrzmienie:

,,2 . Kuratorium Oswiaty dzialana podstawie:

l) ustawy zdnia r4 grudnia 2016 r. - prawo oswiatowe (Dz. U. z20zr r. poz. r0g2);
2\rczparrydgenia MinisHa Edukacji Narodowej z dnia.29 grudnia 199g r. w sprawie

organizacji kuratori$w oSwiaty oruz zasad tworzenia ich delegatur (Dz. ll. z 2Ol4 r.
poz, 973, z p62n. zm.);

3) odrgbnych przepis6w ;

4) niniejszego Statutu.,,;

2) w g 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

,,1) spraw,owanla nadzoru pedagogicznego nad publicznymi i niepublicznymi
przedszkolarni, innymi formami wy.t o*uja przedszkolnego, szkolami,
plac6wkami oraz koregiami pracownikdw slu*b sporecznych;,,.

$ 2. Zarz4dzenie wchod zi w 2y cie z dniem podpisania.

dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy
U. Nr, 157, poz. 1241, z pohn. zm.),
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