
                                                                                                  Siedlce, dn. 18 listopada 2016 r.   

 

DSI.0230.4.2016.BR                                                               

Państwo Dyrektorzy  

publicznych i niepublicznych szkół i przeszkoli 

 

dotyczy: wdrażania reformy systemu edukacji 

            Szanowni Państwo Dyrektorzy,  
 
uprzejmie zapraszamy na  spotkanie informacyjno-wspierające dotyczące wdrażania zmian 
w oświacie. Zgodnie z przyjętym harmonogramem  zmiany wejdą w życie w styczniu 2017 r., 
aby wdrożyć reformę od 1 września 2017 r. Spotkania w trzech grupach zadaniowych 
(dyrektorzy, zainteresowani nauczyciele, zainteresowani rodzice uczniów) odbędą się w 
wszystkich powiatach: garwolińskim, łosickim, siedleckim, sokołowskim i węgrowskim.  
W związku z powyższym prosimy Państwa Dyrektorów o przekazanie informacji nt. spotkań 
nauczycielom i rodzicom uczniów i umożliwienie zainteresowanym udziału w spotkaniu. 
Proszę Państwa Dyrektorów o zorientowanie się i przekazanie drogą e-mail lub telefonicznie 
wymienionym w tabeli wizytatorom ilości chętnych nauczycieli i rodziców do uczestnictwa  
w spotkaniu. Dyrektorzy – gospodarze miejsc spotkań - proszeni są o konsultowanie  
z wizytatorami spraw związanych z organizacją tych spotkań. 

                            Harmonogram spotkań:  

powiat wizytatorzy prowadzący 
miejsce 
narad 

terminy 

Garwolin 

Bożena Piesio 
bozena.piesio@kuratorium.waw.pl 

Iwona Tomczuk 
iwona.tomczak@kuratorium.waw.pl 

Janina Piątek 
janina.piatek@kuratorium.waw.pl 

 
Zespół Szkół 

Nr 5 
w Garwolinie 

2 
grudnia 
2016 r. 

dyrektorzy - 
godz. 11.00 
nauczyciele – 
godz. 13.00 
rodzice –
godz. 15.00 

Łosice 

Regina Pieczara 
regina.pieczara@kuratorium.waw.pl 

Ewa Dombrowska 
ewa.dombrowska@kuratorium.waw.pl 

Bożena Pawluk 
bozena.pawluk@kuratorium.waw.pl 

Zespół Szkół 
Nr 1 

w Łosicach 

1 
grudnia 
2016 r. 

dyrektorzy - 
godz. 11.00 
nauczyciele – 
godz. 13.00 
rodzice –
godz. 15.00 

Siedlce 
+ miasto 
Siedlce 

Irena Bytniewska 
irena.bytniewska@kuratorium.waw.pl 

Jadwiga Kwiatkowska 
jadwiga.kwiatkowska@kuratorium.waw.pl 

Mariusz Bułas 
mariusz.bulas@kuratorium.waw.pl 

Zespół Szkół 
Nr 2 

w Siedlcach 

5 
grudnia 
2016 r. 

dyrektorzy - 
godz. 11.00 
nauczyciele – 
godz. 13.00 
rodzice –
godz. 15.00 

Sokołów 
Podlaski 

Hanna Bolesta 
hanna.bolesta@kuratorium.waw.pl 

Barbara Radman 
barbara.radman@kuratorium.waw.pl 

Grażyna Staręga 
grazyna.starega@kuratorium.waw.pl 

Publiczne 
Gimnazjum 

Nr 1 
w Sokołowie 
Podlaskim 

25 
listopada 
2016 r. 

dyrektorzy - 
godz. 11.00 
nauczyciele – 
godz. 13.00 
rodzice –
godz. 15.00 
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Węgrów 

Cecylia Radzikowska 
cecylia.radzikowska@kuratorium.waw.pl 

Krystyna Więcławek  
krystyna.wieclawek@kuratorium.waw.pl 

Alina Dudek 
alina.dudek@kuratorium.waw.pl 

Gimnazjum 
Gminy Liw 

w Węgrowie 

6 
grudnia 
2016 r. 

dyrektorzy - 
godz. 11.00 
nauczyciele – 
godz. 13.00 
rodzice –
godz. 15.00 

 

 

Z poważaniem 
Dyrektor 

Delegatury w Siedlcach  

Kuratorium Oświaty w Warszawie 

/-/ 

Adam Skup 

 

 
Rodziców, którzy chcieliby wziąć udział w spotkaniu, prosimy o zgłoszenie swojego  
udziału w sekretariacie szkoły. 
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