
ZARZĄDZENIE NR 15

MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 6 maja 2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej
konkursu „DNIA NOWYCH TECHNOLOGII W EDUKACJI” w roku 2021

dla przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych lub placówek 
w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. 2020 poz. 910 ze zm.) 

województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2020/2021 oraz trybu jej pracy

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 maja 2020 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r. 
poz. 910 ze zm.), § 23 ust. 3 pkt 2 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 zmienionego zarządzeniem Nr 31 z dnia 22 maja 2019 r. zarządza się, 
co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową Konkursu: „Dnia Nowych Technologii” w roku 2021 
w składzie:

1) Pan Grzegorz Telec – przewodniczący komisji;
2) Pan Mieczysław Biernat – członek komisji;
3) Pan Barbara Hoffmann – członek komisji;
4) Pani Wanda Pakulniewicz – członek komisji;
5) Pan Tomasz Wojtan – członek komisji.

§ 2. Do zadań Komisji, o której mowa w § 1, należy: 
1) sprawne przeprowadzenie konkursu zgodnie z regulaminem, który stanowi załącznik 

do zarządzenia;
2) sprawdzenie i ocenianie prac konkursowych;
3) weryfikacja i zatwierdzanie wyników uzyskanych w konkursie;
4) prowadzenie dokumentacji konkursu.

§ 3. Do zadań Przewodniczącego Komisji Konkursowej należy: 
1) nadzorowanie przebiegu konkursu;
2) kierowanie pracami Komisji przy sprawdzaniu prac konkursowych; 
3) sporządzanie listy uczestników najlepszych prac z każdej formy konkursu 

i każdej kategorii uczniów;
4) sporządzanie protokołu z prac Komisji.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Pani Krystynie Mucha – Dyrektorowi Wydziału 
Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty w Warszawie. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/

Aurelia Michałowska
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