
ZARZĄDZENIE  Nr 54
MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 16 września 2016 r.
w sprawie powołania Zespołu Wsparcia Edukacji Zawodowej

w województwie mazowieckim 

Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(tj. Dz. U. z 2015 r.  poz. 2156 z późn. zm.) oraz § 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. i Nr 72 z dnia 28 października 2015 r. zarządza się, co 
następuje:

§ 1. Powołuje się Zespół Wsparcia Edukacji Zawodowej w województwie mazowieckim, 
        zwany dalej „Zespołem” w następującym składzie:

1) Pan Cezary Skalski -  przewodniczący Zespołu; Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 
w Grodzisku Mazowieckim;

2) Pani Alicja Stańczyk - członek Zespołu; Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych                              
i Licealnych Nr 3 im. I.J. Paderewskiego w Warszawie;

3) Pani Marzena Niedośpiał – członek Zespołu; Wicedyrektor Zespołu Szkół 
Gastronomicznych im. Prof. E. Pijanowskiego w Warszawie.

§ 2. Zmiany w składzie Zespołu następują na wniosek przewodniczącego Zespołu, o którym 
       mowa w § 1 pkt 1.
§ 3. Zespół realizuje zadania określone przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
§ 4. Zadaniami Zespołu, w szczególności, jest:

1) wspieranie priorytetów Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczących edukacji 
zawodowej na terenie województwa mazowieckiego;

2) opiniowanie i doradztwo w zakresie obszarów dotyczących kształcenia zawodowego;
3) inicjowanie działań przyczyniających się do rozwoju kształcenia zawodowego;
4) inspirowanie dualnego podejścia do kształcenia i szkolenia;
5) upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie kształcenia zawodowego;
6) podejmowanie działań mających na celu współpracę szkół zawodowych z 

otoczeniem społeczno – gospodarczym, a w szczególności z pracodawcami i 
przedsiębiorcami;

7) współpraca z organami prowadzącymi szkoły/placówki w ramach tworzenia 
regionalnych zespołów wsparcia kształcenia zawodowego oraz  ich wsparcie;

8) promowanie działań upowszechniających innowacyjność kształcenia zawodowego;
9) doradztwo zawodowe i wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych dyrektorów 

i nauczycieli szkół zawodowych.
§ 5. Obsługę organizacyjno-techniczną realizacji zadań Zespołu oraz obsługę kancelaryjną 
       zapewnia Dyrektor Wydziału Administracyjnego.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Pani Dorocie Skrzypek Mazowieckiemu 

Wicekuratorowi Oświaty.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Mazowiecki Kurator Oświaty

-/-
      Aurelia Michałowska


