
ZARZĄDZENIE Nr 61

MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Konkursu
tematycznego ,,Lech Kaczyński – historia najnowsza”

 dla gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017

Działając na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 7 i 8, art. 44j oraz art. 44zx ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2015 r.  poz. 2156 z późn.zm.), § 1-6 oraz 
§15 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w 
sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 
2002 r. Nr 13, poz. 125 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. oraz Nr 72 z dnia 28 października 2015 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się w roku szkolnym 2016/2017 Wojewódzką Komisję Konkursu tematycznego 
,,Lech Kaczyński – historia najnowsza” dla uczniów gimnazjów województwa 
mazowieckiego, zwanego dalej ,,konkursem”, w następującym składzie:

1) dr Jacek Żurek – Przewodniczący Komisji, nauczyciel akademicki, Uniwersytet 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego;

2) Pani Aneta Morąg – Wiceprzewodnicząca Komisji, nauczyciel historii, Gimnazjum 
nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstania Warszawskiego w Warszawie;

3) dr Witold Wasilewski – członek komisji, Instytut Pamięci Narodowej
4) Pan Łukasz Warzecha – członek komisji, publicysta, dziennikarz;
5) Pan Tomasz Sakiewicz – członek komisji, publicysta, dziennikarz;
6) Pani Anna Kornacka – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, Zespół Szkół 

nr 49 w Warszawie;
7) Pani Monika Marcinkowska – nauczyciel historii, Zespół Szkół Poligraficznych 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie;
8) Pani Dominika Piórczyńska – specjalista w Wydziale Kształcenia Ogólnego 

Kuratorium Oświaty w Warszawie.

§ 2. Do zadań Wojewódzkiej Komisji, o której mowa w § 1  należy:
1) opracowanie regulaminu konkursu zawierającego:

a) liczbę etapów konkursu oraz sposób i terminy przeprowadzania eliminacji, 
w tym ustalania i ogłaszania wyników,

b) zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych etapach 
konkursu,

c) wykaz literatury obowiązującej uczestników oraz stanowiącej pomoc dla 
nauczyciela,

d) kryteria kwalifikowania uczestników do kolejnych etapów konkursu, warunki 
uzyskiwania wyróżnień oraz tytułów laureata lub finalisty konkursu,

e) tryb pracy komisji na poszczególnych etapach konkursu;
2) ustalenie miejsc przeprowadzania zawodów etapu rejonowego i wojewódzkiego  oraz 

miejsca zakończenia konkursu;
3) koordynacja prac poszczególnych komisji konkursowych;
4) weryfikacja i zatwierdzenie wyników uzyskanych w zawodach etapu szkolnego, 

rejonowego, wojewódzkiego oraz powiadamianie dyrektorów szkół o wynikach 
uzyskiwanych przez uczniów w poszczególnych etapach konkursu;
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5) prowadzenie dokumentacji konkursu (m.in. sporządzanie protokołów, sprawozdań, 
wykazów, przygotowywanie korespondencji).

§ 3. Do zadań Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji, o której mowa w § 1,  należy:
1) kierowanie pracami komisji;
2) przestrzeganie zasad przygotowywania, przechowywania i przekazywania tematów 

konkursowych w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnianie;
3) podpisywanie pism związanych z organizacją konkursu;
4) występowanie w imieniu Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawach związanych 

z uzgadnianiem miejsc przeprowadzenia poszczególnych etapów konkursu.

§ 4. Regulamin konkursu stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 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


