
Zarządzenie Nr ~~ .. .I2018 

Św tokrzyskiego Kuratora Oświaty 

z dnia.~ .. czerwca 2018 r. 

w sprawie powołania kom ji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla 

Pani Katarzyny Pieczary 

ubiegającej się o a ns na stopień nauczyciela dyplomowanego. 

Na podstawie art. 9g ust.3 stawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 9 7) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Powołuję Komis Kwalifikacyjną do przeprowadzenia postępowania 

kwalifikacyjnego dla Pan Katarzyny Pieczary ubiegającej się o awans na stopień 

nauczyciela dyplomowane w następującym składzie: 

1. Teresa Kmiecik - p 
pedagogiczny; 

2. Grzegorz Czapla 
informatyki, zarzą 

3. Barbara Kubiako 

4. 
nauczama począt 

zarządzania oświatą 

5. Kazimiera N owak -

ewodniczący, przedstawiciel organu sprawującego nadzór 

ekspert w zakresie oligofrenopedagogiki, techniki, 
nia oświatą; 

ka - ekspert w zakresie pedagogiki, przedmiotów 
acj i i zarządzania oświatą; 

- ekspert w zakresie pedagogiki, oligofrenopedagogiki, 
wychowania przedszkolnego, informatyki, 

yrektor szkoły. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi życie z dniem podpisania. 

WZ. Ś\(~tokrzysk i eg Ku at a Oś\\'iaty 
Ś\Vl ę~~~ax' , " . ty 

Tomasz Pleban 



U zasad~ieni~Cj ~ 
do ZarządzenIa Nr ... /. l 

Z dnia .... ~~ .. ~ ...... 2m18 r. 
Świętokrzyskiego Kuratora Światy 

I 
Stosownie do treści art. 9b ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia!6 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967) nauczycie bwi mianowanemu stopień 
nauczyciela dyplomowanego nadaje organ sprawuj4cy nadzór pedagogiczny, 

którym na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dni I 14 grudnia 2017 r. Prawo 
I 

oświatowe (tj. Dz. U. z 2017 poz. 59) jest kurator oś iaty. 

Zgodnie z art. 9g ust. 3 ww. ustawy organ spra jący nadzór pedagogiczny 

powołuje komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli u 'egających się o awans na 

stopień nauczyciela dyplomowanego. Przepis ten ws azuje jednocześnie sposób 

powołania takiej komisji. 

Wydanie przedmiotowego zarządzenia jest re lzaCJą norm prawnych 

wynikających z ww. przepisów. 


