Zarządzenie Nr ...~.~G...... ./2018
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty
/'

z dnia
w sprawie

1J. .~ 2018 r.

powołania zespołu ocemaJącego

do rozpatrzenia

złożonego

przez Pana Szymona
Guźniczaka, nauczyciela wychowawcy w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kielcach,
odwołania od oceny pracy dokonanej przez Pana Szymona Baumela Dyrektora Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego w Kielcach.

Na podstawie art. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. ,
poz.967) oraz § 7 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r.
w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego
oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2035 oraz z 2017 r. poz.
2043).

zarządzam

co

następuje:

§1
Powołuję zespół oceniający

w składzie:
- przewodniczący

1) Jacek Staro młyński
zespołu, przedstawiciel organu sprawującego nadzór
pedagogiczny nad szkołą,
2) Ewa Nogaj - przedstawiciel Rady Pedagogicznej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w
Kielcach,
3) Małgorzata Jas - nauczyciel konsultant Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Kielcach.

§2
Przewodniczący zespołu

powiadamia

członków zespołu ocemającego

o terminie

mleJSCU Jego

posiedzenia.

§3
Z pracy

zespołu ocemającego sporządza Slę protokół,

który

podpisują

wszyscy obecni

członkowie

zespołu.

§4
Przewodniczący zespołu przedstawia Świętokrzyskiemu Kuratorowi Oświaty wyniki pracy Zespołu.

§5

Świętokrzyski Kurator Oświaty zawiadamia nauczyciela oraz dyrektora o podjętym rozstrzygnięciu .
§6
Zarządzenie

wchodzi w

życie

z dniem podpisania.

Uzasadnienie
do

zarządzenia Nr ..~.~~ .. ..... ./2018

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty
r

z dnia

'

. f.~ .~.~ 2018 r.

Stosownie do treści art. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. ,
poz.967) praca nauczyciela podlega ocenie.
Zgodnie z § 7 ust.l Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r.
w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego
oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2035 oraz z 2017 r.
poz. 2043) organ sprawujący nadzór pedagogiczny powołuje zespół oceniający dla nauczyciela,
który odwołał się od otrzymanej oceny pracy.
Wydanie przedmiotowego zarządzenia jest realizacją norm prawnych wynikających
z ww. przepisów.

