
ZARZĄDZENIE NR 63

MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 1 grudnia 2022 r.

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Konkursu
 tematycznego z wiedzy o społeczeństwie „Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej”
dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa mazowieckiego

w roku szkolnym 2022/2023

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2021 r.  poz. 1082 z późn. zm.), § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu 
przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1036 z późn. zm) 
oraz § 6 ust. 4 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 w roku szkolnym 2022/2023 Wojewódzką Komisję Konkursu tematycznego 
z wiedzy o społeczeństwie „Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej” dla uczniów klas IV-VIII szkół 
podstawowych województwa mazowieckiego, zwanego dalej „Konkursem”, 
w następującym składzie:

1) dr Mariusz Włodarczyk - Przewodniczący Komisji;
2) dr Marta Rojewska - Wiceprzewodnicząca Komisji;
3) Pani Ewa Gonçalves Pinto  - członek komisji;
4) Pan Arkadiusz Walczak - członek komisji.

§ 2. Zadania i tryb działania Wojewódzkiej Komisji, o której mowa w § 1, określa Regulamin 
Konkursu stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 51 Mazowieckiego Kuratora Oświaty 
z dnia 28 września 2022 r. w sprawie organizacji konkursu tematycznego z wiedzy 
o społeczeństwie „Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej” dla uczniów klas IV-VIII szkół 
podstawowych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2022/2023.

§ 3. Do zadań Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Komisji, o której 
mowa w § 1, należy:

1) kierowanie pracami komisji;
2) przestrzeganie zasad przygotowywania i przekazywania pytań 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 organizacją Konkursu.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Pani Krystynie Mucha - Dyrektorowi Wydziału 

Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty w Warszawie.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
/-/

Dorota Skrzypek
Mazowiecki Wicekurator Oświaty
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