
ZARZĄDZENIE Nr 22

MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 9 maja 2018 r.

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Konkursu
„Odkrywanie śladów historii lat 1944-1989 w przestrzeni publicznej mojej małej 
ojczyzny” dla szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadpodstawowych 
i ponadgimnazjalnych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2017/2018

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), § 6 ust. 4 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. oraz 
Nr 72 z dnia 28 października 2015 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się w roku szkolnym 2017/2018 Wojewódzką Komisję Konkursu „Odkrywanie 
śladów historii lat 1944-1989 w przestrzeni publicznej mojej małej ojczyzny” dla szkół 
podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych 
województwa mazowieckiego, zwanego dalej „konkursem”, w następującym składzie:

1) Pan Przemysław Ogonowski – Przewodniczący Komisji, zastępca Dyrektora Wydziału 
Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty w Warszawie;

2) Pani Dominika Piórczyńska – Wiceprzewodnicząca Komisji, wizytator w Wydziale 
Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty w Warszawie;

3) Pan Janusz Ciepielewski – starszy wizytator w Wydziale Kształcenia Ogólnego 
Kuratorium Oświaty w Warszawie;

4) dr Ireneusz Drąszcz – nauczyciel historii, Zespół Szkół Społecznych im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

5) dr Jarosław Maliniak –  kierownik działu Archiwum Muzeum Powstania 
Warszawskiego.

§ 2. Do zadań Wojewódzkiej Komisji, o której mowa w § 1,  należy:
1) organizacja i przeprowadzenie konkursu;
2) weryfikacja formalna nadesłanych zgłoszeń;
3) ocena prac konkursowych;
4) wyłonienie prac zwycięskich;
5) prowadzenie dokumentacji konkursu (m.in. sporządzanie protokołów, sprawozdań, 

wykazów, przygotowywanie korespondencji).

§ 3. Do zadań Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Komisji, o której 
mowa w § 1, należy:

1) kierowanie pracami komisji;
2) weryfikacja i zatwierdzenie wyników uzyskanych w zawodach oraz powiadamianie 

dyrektorów szkół o wynikach;
3) podpisywanie pism związanych z organizacją konkursu;
4) występowanie w imieniu Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawach związanych 

z przebiegiem oraz organizacją.

§ 4. Zadania i tryb działania Wojewódzkiej Komisji, o której mowa w § 1, określa Regulamin 
Konkursu stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 11 Mazowieckiego Kuratora Oświaty 
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z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie organizacji konkursu tematycznego „Odkrywanie śladów 
historii lat 1944-1989 w przestrzeni publicznej mojej małej ojczyzny” dla szkół 
podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych 
województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2017/2018.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Pani Krystynie Musze – Dyrektorowi Wydziału 
Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty w Warszawie.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/

Aurelia Michałowska
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