
ZARZĄDZENIE  NR   93 

WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY 

z dnia  22  października  2019 r. 

 

w sprawie powołania Rady Koordynatorów ds. organizacji i koordynacji dokształcania 

teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami przy Warmińsko-Mazurskim 

Kuratorze Oświaty  

 

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 15a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. 

U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.)  w związku z § 6 ust. 4 i 5 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium 

Oświaty w Olsztynie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 65 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora 

Oświaty z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Kuratorium 

Oświaty w Olsztynie zarządzam, co następuje:  

§ 1 

Powołuję Radę Koordynatorów ds. organizacji i koordynacji dokształcania teoretycznego uczniów 

będących młodocianymi pracownikami przy Warmińsko-Mazurskim Kuratorze Oświaty,  

o charakterze stałym, zwaną dalej Radą. 

§ 2 

W skład Rady wchodzą:  

1. Przewodnicząca Rady - Grażyna Dywańska – wojewódzki koordynator ds. organizacji  

i koordynacji dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami,  

st. wizytator Kuratorium Oświaty w Olsztynie; 

2. Członkowie Rady (koordynatorzy powiatowi): 

1) Jolanta Szczerbińska - zastępca dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Elizy 

Orzeszkowej w Bartoszycach – koordynator powiatu bartoszyckiego; 

2) Małgorzata Brzozowska - kierownik szkolenia praktycznego Zespołu Szkół Zawodowych  

im. Jana Liszewskiego w Braniewie – koordynator  powiatu braniewskiego;  

3)  Dariusz Chełmiński – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. gen. Sylwestra 

Kaliskiego w Działdowie - koordynator  powiatu działdowskiego; 

4) Dorota Dragan – kierownik szkolenia praktycznego Zespołu Szkół w Pasłęku – koordynator 

powiatu elbląskiego; 

5) Grażyna Ozorowska – zastępca dyrektora ds. kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Nr 1 im. 

Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku – koordynator powiatu ełckiego; 

6) Beata Mirosława Bobieni – dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

w Giżycku – koordynator powiatu giżyckiego; 



7) Józef Mor – kierownik szkolenia praktycznego Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi- 

koordynator powiatu gołdapskiego; 

8) Izabela Klonowska – dyrektor Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie - koordynator 

powiatu iławskiego; 

9) Artur Kubiak – kierownik szkolenia praktycznego Powiatowego Centrum Edukacyjnego  

w Kętrzynie – koordynator powiatu kętrzyńskiego; 

10) Zdzisław Hołowienko - kierownik szkolenia praktycznego Zespołu Szkół Zawodowych  

im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim – koordynator powiatu lidzbarskiego; 

11) Romuald Mackojć – dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu- 

koordynator powiatu m. Elbląg; 

12) Marek Kluz – dyrektor Szkoły Branżowej I stopnia w Warmińsko-Mazurskim Zakładzie  

Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie – koordynator powiatu m. Olsztyn; 

13) Waldemar Cybul - zastępca dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

w Mrągowie - koordynator powiatu mrągowskiego; 

14) Jarosław Kwiecień – dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy - koordynator 

powiatu nidzickiego; 

15) Anna Bartkowska – kierownik szkolenia praktycznego Zespołu Szkół Zawodowych  

w Kurzętniku - koordynator powiatu nowomiejskiego; 

16) Józef Zieliński - kierownik szkolenia praktycznego Zespołu Szkół Technicznych w Olecku - 

koordynator powiatu oleckiego;  

17) Krzysztof Janczara – dyrektor Zespołu Szkół w Biskupcu - koordynator powiatu olsztyńskiego; 

18) Halina Pasternacka – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im.  

9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu - 

koordynator powiatu ostródzkiego; 

19) Józef Jamroga - kierownik szkolenia praktycznego Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką  

Pedagogiczną w Piszu - koordynator powiatu piskiego; 

20) Piotr Lemecha - kierownik szkolenia praktycznego Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica 

w Szczytnie - koordynator powiatu szczycieńskiego;  

21) Janina Samojluk-Półkośnik - kierownik szkolenia praktycznego Zespołu Szkół Zawodowych 

im. Gen. Józefa Bema w Węgorzewie - koordynator powiatu węgorzewskiego. 

§ 3    

Przewodnicząca  może zapraszać do udziału w pracach Rady, z głosem doradczym, osoby niebędące 

jej członkami, w szczególności ekspertów lub specjalistów w sprawach omawianych w ramach prac 

Rady. 



§ 4    

1. W wykonywaniu zadań i czynności polegających na koordynacji organizacji dokształcania 

teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami, Rada współdziała  

z placówkami kształcenia ustawicznego, centrami kształcenia zawodowego, branżowymi szkołami  

I stopnia mającymi swoją siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego  

a w uzasadnionych przypadkach z placówkami w całym kraju. 

2. Do zadań Rady wykonujących zadania i czynności z zakresu koordynacji i organizacji 

dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników należy: 

1) utrzymywanie stałych kontaktów z dyrektorami branżowych szkół I stopnia, centrów kształcenia 

zawodowego w zakresie dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników na terenie 

województwa warmińsko-mazurskiego; 

2) współdziałanie z organami prowadzącymi szkoły branżowe kształcące młodocianych pracowników; 

3) obejmowanie koordynacją kształcenia zawodowego teoretycznego młodocianych pracowników - 

uczniów oddziałów wielozawodowych z branżowych szkół I stopnia, kształconych na turnusach 

dokształcania teoretycznego w publicznych i niepublicznych centrach kształcenia zawodowego oraz 

publicznych i niepublicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe (w zakresie zawodów,  

w których kształcą oraz w zakresie zawodów przypisanych do branż, do których należą zawody,  

w których kształci szkoła); 

4) organizowanie spotkań informacyjno-szkoleniowych z dyrektorami branżowych szkół I stopnia  

i centrów kształcenia zawodowego; 

5) wspomaganie szkół/placówek w opracowywaniu dokumentacji szkoleniowej młodocianych 

pracowników, planowaniu i organizowaniu turnusów dokształcania teoretycznego uczniów będących 

młodocianymi pracownikami I, II, III stopnia; 

6) koordynowanie pracy branżowych szkół I stopnia i centrów kształcenia zawodowego w zakresie 

realizacji turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników I, II, III stopnia; 

7) współdziałanie z dyrektorami - koordynatorami na terenie całego kraju w zakresie dokształcania 

teoretycznego zawodowego młodocianych pracowników; 

8) ustalanie jednolitych zasad dotyczących turnusów dokształcania; 

9) analizowanie przepisów prawa w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych pracowników 

oraz wspomagania poradami prawnymi dyrektorów szkół i centrów objętych koordynacją; 

10) sporządzanie analiz, zestawień statystycznych dotyczących młodocianych pracowników 

odbywających szkolenia na turnusach dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników 

według potrzeb; 

 




