
      ZARZĄDZENIE Nr 59

MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 29 września 2017 r

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Konkursu
tematycznego ,,Protesty czerwca 1976 r. – drogą do wolności’’

dla uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów 
prowadzonych w szkołach innego typu województwa mazowieckiego

w roku szkolnym 2017/2018

Działając na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) oraz art. 44j oraz art. 44zx ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 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. 
Nr 13, poz. 125 ze 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 2017/2018 Wojewódzką Komisję Konkursu tematycznego 
,,Protesty czerwca 1976 r. – drogą do wolności” dla uczniów dotychczasowych 
gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego 
typu województwa mazowieckiego zwanego dalej ,,konkursem”, w następującym 
składzie: 

1) prof. Grzegorz Nowik – Przewodniczący Komisji, nauczyciel akademicki, 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

2) Pani Ewa Księżakowska – Wiceprzewodnicząca Komisji, nauczyciel historii 
i wiedzy o społeczeństwie, wicedyrektor Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich 
im. Ludwika Krzywickiego w Płocku; 

3) prof. Dariusz Kupisz – członek Komisji, nauczyciel akademicki, Uniwersytet Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

4) dr Jacek Pawłowicz – członek Komisji, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych 
i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie;

5) dr Grzegorz Gołębiewski – członek Komisji, nauczyciel historii i wiedzy 
o społeczeństwie, Zespół Szkół nr 3 w Płocku;

6) dr Michał Kacprzak – członek Komisji, nauczyciel historii i wiedzy o 
społeczeństwie, Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława 
Małachowskiego w Płocku;

7) Pani Ewa Pełczyńska – członek Komisji, nauczyciel historii i wiedzy 
o społeczeństwie, Szkoła Podstawowa nr 8 w Płocku;

8) Pani Ewa Ciastkowska – członek Komisji, wizytator, Kuratorium Oświaty 
w Warszawie Delegatura w Płocku.

§ 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, 
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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; 

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 Panu Krzysztofowi Wiśniewskiemu – Dyrektorowi    
       Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie. 
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

wz. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
/-/

Andrzej Sosnowski
Mazowiecki Wicekurator Oświaty


