
Zarządzenie Nr ~!~ . ./2019 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 

z dnia .... JtlJ ................ 2019 r. 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego 

dla Pani Iwony Renaty Wójcik 

ubiegającej się o awans na stopień nauc zyciela dyplomowanego . 

Na podstawie aii. 9g ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Kaiia Nauczyciela 

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

zarządzam, co następuje: 

§ I. Powołuję Komisję Kwalifikacyjną do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego 

dla Pani Iwony Renaty Wójcik (specjalność nauczyciela: nauczyciel zajęć 

rewalidacyjnych, zajęć rozwijających komunikowanie się, techniki, plastyki, zajęć 

rozwijających kreatywność, funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęć rozwijających 

zainteresowania i uzdolnienia w szkole, wychowania fizycznego) ubiegającej się o awans 

na stopień naucz yciela dyplomowanego w następującym składzie: 

1. Anna Bilewska - przewodniczący, przedstawiciel organu sprawującego nadzór 
pedagogic zny, 

2. Zbigniew Wojciechowski - ekspert w zakresie geografii, wychowania fizycznego, 

zarządzania oświatą, pedagogiki w zakresie nauc zania początkowego, 

3. Jolanta Maślicha- ekspert w zakres ie pedagogiki opiekw'lczo-wychowawczej, 

oligofrenopedagogiki, wychowania fizyc znego , pedagogiki leczniczej , zarządzania 
oświatą, 

4. Ryszard Bielak - ekspert w zakresie pedagogiki specjalnej, języka rosyjski ego, 

pedagogiki zawodowej , techniki , wychowania fizycznego i zdrowotnego , informat yki, 
szkolnego doradztwa edukacyjno -zawo dowego . 

5. Wiesław Waga - dyrektor placówki . 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



Uzasadnienke 
do Zarzą~ze~l~! ./i\ . ./2019 

, z dnia ... Al .. ~~\~ .. 2019 r. 
Swiętokrzyskiego Kuratora Oświaty 

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

Nauczyciela (Dz. U. z 20 18 r. poz. 967 ze zm.) nauc zycielowi mianowanemu stopień 

naucz yciela dyplomowanego nadaje organ sprawujący nadzór pedagogic zny, któr ym 

na pod stawie art. 51 ust. 1 pkt 1 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 nad zór pedagogiczn y powołuje 

komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awan s na stopień nauczyciela 

dyplomowanego. 

Wydanie przedmiotowego zarządzenia jest realizacją norm prawn ych wynikających 

z ww. przepisów . 


