
Zarządzenie Nr~ . .I2019 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 

z dnia .. ..J.L~ ............ 2019 r. 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego 

dla Stanisława Kostucha 

ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. 

Na podstawie art. 9g ustJ i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) 

zarządzam, co następuje: 

§ l . Powołuję Komisję Kwalifikacyjną do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego 

dla Pana Stanisława Kostucha (specjalność nauczyciela: nauczyciel religii) ubiegającego 

się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w następującym składzie: 

1. Anna Bilewska - przewodniczący, przedstawiciel organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, 

2. Sylwester Palka - ekspert w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, 

informatyki, techniki, zarządzania oświatą, 

3. Piotr Ireneusz Markiewicz - ekspert w zakresie teologii, informatyki, 

4. Marzena Bębenek - ekspert w zakresie zarządzania oświatą, filologii polskiej, 

5. Anna Kaczmarek - Pniewska - dyrektor szkoły, 

6. Marcin Parka - przedstawiciel związków zawodowych. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania" 
\:z. SI<ięto,s 'ego . "n"",a Oświaty 
SWlęlokrzy . W'c rolor Oświoly 

L 

Katarzyna. Nuwaclm 



Uzasadnien~r 
do Zarządzenia Nr A!I? .. ./2019 

, z dnia ..... .J.tt.~ ........... 2019 r. 
Swiętokrzyskiego Kuratora Oświaty 

Stosownie do treści att. 9b ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Katta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.)nauczycielowi nuanowanemu stopień 

nauczyciela dyplomowanego nadaje organ sprawujący nadzór pedagogiczny, którym 

na podstawie rut. 51 ust. 1 pkt l ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj.:Dz.U. 

z 2019 r. , poz. 1148) jest kurator oświaty. 

Zgodnie z art. 9g ust. 3 ww. ustawy organ sprawujący nadzór pedagogiczny powoluje 

komisję kwaliftkacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 

dyplomowanego. 

Wydatlie przedmiotowego zarządzenia jest realizacją nonu prawnych wynikających 

z ww. przepisów. Wl. Świętokrzys~it~;rarora Oświ a l. \' 
SWiętokrzy~~tor Oświo t y 

Katarzyna Nowacka 


