
Zarządzenie Nr 1q?..!2019 
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwa lifikacyjnego 

dla Pani Beaty Krzywda 

ubiegającej się o awans na stopień nauczycie la dyplomowanego . 

Na podstawie art. 9g ust.3 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta 

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

zarządzam, co następuje: 

§ I . Powoh1ję Komisję Kwalifikacyjną do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego 

dla Pani Beaty Krzywda (specjalność nauczyciela: wychowanie przedszkolne) ubiegającej 

się o awans na stopień nauczycie la dyplomowanego w następującym składzie: 

1. Izabela Skowron-Jędralska - przewodniczący, przedstawic iel organu sprawującego 

nadzór pedagogi czny; 

2. Zbigniew Wojciechowski - ekspert w zakres ie pedagogiki w zakresie nauczania 

3. Monika Bugajska 

4. Ryszard Bielak 

5. Dariusz Sędek 

6. Lidia Osińska 

początkowego, geografii, wyc howania fizycznego , 
zarządzania oświatą; 

- ekspert w zakresie języka niemieckiego , 
przedsięb iorczości , przedmiotów zawodowych w branży 

turystyczno-hotelarskiej; 
- ekspert w zakres ie peda gogiki specjalnej , języka 

rosyjskiego, pedagogiki zawodowej , szko lnego 
doradztwa edukacyjno-zawodowego, wychowania 
fizycznego i zdrowotnego , edukacji dla bezpieczeństwa, 

techniki, informatyki , etyki, doktor nauk społecznych; 

- dyrektor przedszko la; 

- przed stawicie l związków zawodowyc h - preze s Oddziału 
Związku Nauczyc ielstwa Polski ego w Jędrzejowie 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



Uzasadnie1 is 
do ~arzą.4zenja Nr .. ..... ./2019 

, z dma .. /1<$J .... ~ ••• 2019 r. 
Swiętokrzyskiego Kuratora Oświaty 

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

Nauczycie la (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) nauczycielowi mianowanemu stopień 

nauczyciela dyplomowanego nadaje organ sprawujący nadzór pedagogiczny , którym 

na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r . Prawo Oświatowe (tekst 

jednol ity: Dz.U. z 2019 r., poz . 1148) jest kurator oświaty. 

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

komisję kwalifikacyjną dla nauczycie li ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 

dyplomowanego. 

Wydanie przedmiotowego zarządzenia jest realizacją n01m prawnych wynikających 

z ww. przepisów. 


