ZARZĄDZENIE NR 101/2018
PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 9 listopada 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty
w Białymstoku
Na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
29 grudnia 1998 r. w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich
delegatur (Dz. U. z 2014 r. poz. 973 oraz z 2017 r. poz. 473) zarządza się, co następuje:
§ 1. W regulaminie Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącym załącznik
do zarządzenia nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 roku,1
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 1-4 otrzymują brzmienie:
„1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996
z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1457 z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967);
4) ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2234 z późn. zm.);”;
2) w § 3 pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:
„8) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.);
9) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.).”;
3) w § 6:
a) w ust. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„13) nadzoruje i wspomaga organizację wypoczynku, o którym mowa w art.
92a-92t ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.);
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wykaz szkół i placówek, nad którymi Kurator sprawuje nadzór pedagogiczny,
zawarty jest w aktualizowanych bazach danych Systemu Informacji Oświatowej,
prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji
oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1900).”,
1

zarządzenie zostało zmienione zarządzeniami: nr 61/2018 z dnia 14 maja 2018 roku i nr 74/2018 z dnia
21 sierpnia 2018 roku

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Kurator realizuje zadania przewidziane dla dyrektora generalnego urzędu
określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1559).”;
4) w § 8:
a) w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) Stanowisko ds. Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych;”,
b) w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) Stanowiskiem ds. Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych.”;
5) w § 24:
a) w ust. 1:
- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„1. Do zakresu działania Stanowiska ds. Obronnych i Ochrony Informacji
Niejawnych, należy w szczególności:”,
- pkt 22 otrzymuje brzmienie:
„22) przekazywanie odpowiednio ABW lub SKW do ewidencji, o których mowa
w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji
niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412), danych, o których mowa w art. 73
ust. 2 tej ustawy, osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych,
a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub
wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa;”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Stanowisko ds. Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych przy znakowaniu
spraw używa symbolu „SOiN.”;
6) załącznik nr 1 do regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku
do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Wojewodę Podlaskiego.
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