
ZARZĄDZENIE Nr 17

 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 16 marca 2017 r.

w sprawie dokonania oceny dyrektora szkoły/placówki oraz nauczyciela, któremu 
czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły

Na podstawie § 16 pkt 1 w związku z § 21 ust. 2 pkt 12 oraz § 20 Regulaminu 
Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie stanowiącego załącznik do zarządzenia 
Nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 17 stycznia 2012 r. zmienionego zarządzeniem 
Nr 41 z dnia 30 sierpnia 2013 r. i Nr 72 z dnia 28 października 2015 r. zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. Ocenę dyrektora szkoły/placówki oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono 
pełnienie obowiązków dyrektora szkoły/placówki w porozumieniu z organem 
prowadzącym szkołę dokonuje dyrektor wydziału/delegatury, zastępca dyrektora 
wydziału/delegatury a w przypadku oceny wyróżniającej i oceny negatywnej po 
uzyskaniu akceptacji Mazowieckiego Kuratora Oświaty lub upoważnionego 
Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty.

§ 2. Delegowanie pracownika wydziału/delegatury jako przedstawiciela Kuratora 
do dokonania oceny dyrektora lub nauczyciela, o której mowa w § 1, następuje po 
przekazaniu Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty lub upoważnionemu Mazowieckiemu 
Wicekuratorowi Oświaty nazwiska pracownika, któremu ma być powierzone zadanie 
dokonania  oceny i uzyskaniu akceptacji.

§ 3. Dyrektor wydziału/delegatury może zaproponować Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty 
lub upoważnionemu Mazowieckiemu Wicekuratorowi Oświaty listę nazwisk 
pracowników, spośród których, po uzyskaniu akceptacji,  wyznaczy wybraną osobę do 
dokonania oceny dyrektora lub nauczyciela, o której mowa w § 1, a w przypadku oceny 
wyróżniającej i oceny negatywnej po uzyskaniu – za pośrednictwem dyrektora - 
akceptacji Mazowieckiego Kuratora Oświaty lub upoważnionego Mazowieckiego 
Wicekuratora Oświaty.

§ 4. Upoważnienie dla dyrektora wydziału/delegatury do dokonania oceny dyrektora 
szkoły/placówki oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków 
dyrektora szkoły, o której mowa w § 1, podpisuje Mazowiecki Kurator Oświaty lub 
upoważniony Mazowiecki Wicekurator Oświaty. Upoważnienia dla pozostałych 
pracowników wydziału/delegatury podpisuje dyrektor.

§ 5. Traci moc zarządzenie Nr 42  Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 5 lipca 2016 r. 
w sprawie dokonania oceny dyrektora szkoły/placówki oraz nauczyciela, któremu 
czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom wydziałów/delegatur, według 
właściwości.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Mazowiecki Kurator Oświaty

-/-



        Aurelia Michałowska


