
ZARZĄDZENIE Nr 77 
 

MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY 
 

z dnia 2 grudnia 2015 r. 
  

w sprawie powołania doraźnej grupy roboczej ds. dokumentowania   
ewaluacji i kontroli w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją  

 
Na podstawie § 16 pkt 1 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 zarządzeniem Nr 72 z dnia 28 października 2015 r., w związku z § 3 ust. 2 zarządzenia  
Nr 14 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie powołania Zespołu  
i Koordynatorów ds. wdrożenia Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją zarządza się, 
co następuje: 
 
§ 1. Powołuje się doraźną grupę roboczą ds. dokumentowania w systemie EZD ewaluacji, 

kontroli planowych i doraźnych, zwaną dalej „grupą”, w następującym składzie: 
1) Elżbieta Wróblewska  - przewodnicząca Zespołu ds. wdrożenia EZD;  

p.o. zastępca dyrektora Wydziału Administracyjnego;  
2) Angelika Wilczek-Stec  - kierownik Oddziału – Archiwum; Koordynator 

czynności kancelaryjnych; 
3) Przemysław Ogonowski  - zastępca dyrektora Wydziału Kształcenia Ogólnego; 
4) Izabela Wielgomas  - wizytator; Wydział Zwiększania Szans Edukacyjnych; 
5) Beata Wiśniewska  - specjalista; Wydział Kształcenia Ponadgimnazjalnego  

i Ustawicznego; 
6) Barbara Niesłuchowska - starszy wizytator; Wydział Strategii i Nadzoru 

Pedagogicznego; 
7) Stefania Pastuszko  - p.o. zastępca dyrektora Delegatury w Płocku; 
8) Renata Otolińska   - wizytator; Delegatura w Radomiu; 
9) Radosław Siuda   - starszy specjalista; Delegatura w Ciechanowie; 

10) Teresa Jarzyna   - starszy wizytator; Delegatura w Ostrołęce; 
11) Ewa Broniek   - starszy inspektor; Delegatura w Ostrołęce; 
12) Grażyna Staręga   - starszy wizytator; Delegatura w Siedlcach. 

§ 2. 1. Dyrektorów wydziałów i dyrektorów delegatur zobowiązuje się do zapewnienia udziału 
osób wymienionych w § 1 w spotkaniach grupy lub wyznaczenia zastępstwa. 

2. Osoby wyznaczone do udziału w spotkaniach grupy w zastępstwie powinny posiadać 
niezbędną wiedzę w zakresie obsługi systemu EZD oraz sposobu dokumentowania 
ewaluacji, kontroli planowych i doraźnych. 

§ 3. Zadaniem grupy jest ustalenie rozwiązań obecnie funkcjonujących w zakresie rejestracji  
i obiegu spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego przez 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz wypracowanie jednolitego sposobu postępowania 
z dokumentacją. 

§ 4. Ustalenia grupa przedstawi w postaci wytycznych, obowiązujących od dnia 
 1 stycznia 2016 r. we wszystkich komórkach organizacyjnych realizujących zadania  
z zakresu nadzoru pedagogicznego. 

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty 
w Warszawie.  

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
Mazowiecki Kurator Oświaty 

-/- 
Dorota Sokołowska 

 


