
ZARZĄDZENIE Nr  34

MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 7 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania Wojewódzkiego Koordynatora ds. wypoczynku 
dzieci i młodzieży

Na podstawie § 6 ust. 4 i § 22 ust. 3 pkt 2 lit. d Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium 
Oświaty w Warszawie stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 27 Mazowieckiego 
Kuratora Oświaty z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego 
Kuratorium Oświaty w Warszawie zatwierdzonego zarządzeniem Nr 246 Wojewody 
Mazowieckiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu 
Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie, zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się Pana Czesława Ziemniaka, starszego wizytatora w Wydziale Wychowania 
       i Kształcenia Specjalnego, na Wojewódzkiego Koordynatora ds. wypoczynku dzieci 
       i młodzieży.  

§ 2. Do zadań i kompetencji Wojewódzkiego Koordynatora, o którym mowa w § 1, należy 
        w szczególności:

1) koordynowanie zadań związanych z wypoczynkiem dzieci i młodzieży na terenie 
województwa mazowieckiego;

2) bieżące prowadzenie statystyk dotyczących zatwierdzonych wniosków i wydanych 
decyzji o odmowie umieszczenia wypoczynku w bazie wypoczynku;

3) przygotowanie wykazu zatwierdzonych wniosków, w celu przeprowadzenia ich 
kontroli przez poszczególne wydziały i delegatury Kuratorium Oświaty w Warszawie;

4) monitorowanie realizacji kontroli wypoczynku;
5) gromadzenie protokołów kontroli wypoczynku i ich analiza;
6) gromadzenie informacji nt. skarg wpływających do Kuratorium Oświaty w Warszawie, 

dotyczących wypoczynku dzieci i młodzieży, współpraca w tym zakresie 
z delegaturami Kuratorium Oświaty; 

7) sporządzanie sprawozdań z wypoczynku dzieci i młodzieży;
8) współpraca ze służbami zespolonymi Wojewody Mazowieckiego, w tym 

w szczególności z Państwową Strażą Pożarną, Policją, stacją sanitarną-
epidemiologiczną oraz fundacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dzieci 
i młodzieży, z organizacjami harcerskimi;

9) zamieszczanie bieżących informacji na stronie internetowej Kuratorium Oświaty 
w Warszawie  nt. bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży;

10)organizowanie narad z organizatorami wypoczynku.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Wychowania i Kształcenia
        Specjalnego Kuratorium Oświaty w Warszawie. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/

Aurelia Michałowska
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