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ZARZĄDZENIE NR .. .. ..... .. . ./2020 

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KURATORA ŚWIATY 

z dnia ... a .. ~ ...... 2020 r. 

· , 
w sprawie powołania zespołu oceniającego do rozpatrzenia odwołania od ustalonej oceny pracy 
nauczyciela 

Na podstawie art. 6a ust. 1 O ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U z 2019 r., 
poz. 2215) oraz § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2019 r. 
w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska 
kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu 
powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego trybu postępowania odwoławczego (Dz. U2019 
poz. 1625) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Powołuje się zespół oceniający do rozpatrzenia odwołania od ustalonej oceny pracy Pani Grażyny 
Kowalskiej - nauczyc iela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 O z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Starachowicach. 

§ 2. W skład zespołu oceniającego wchodzą: 
1) Jacek Staromlyński - przewodniczący zespołu oceniającego - przedstawicie l Świętokrzyskiego 

Kuratora Oświaty; 
2) Alina Neski -Przybylska - przedstawiciel rady pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 O 

z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Starachowicach: 
3) Barbara Obrębska - przedstawiciel rady rodziców przy Szkoły Podstawowej nr 1 O z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Starachowicach: 
4) Katarzyna Pluta - nauczyciel konsultant Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

w Kielcach; 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Uzasadnienie 

Stosownie do treści art. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyc iela 

(tj. Dz. U z 2019 r., poz. 2215) praca nauc zyciela podlega ocenie. 
Zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2019 r. 

w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska 
kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu 
powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego trybu postępowania odwoławczego (Dz. U 2019 
poz. 1625) Świętokrzyski Kurator Oświaty powołuje zespól oceniający dla nauczyciela, który odwołał 

się od otrzymanej oceny prac y. 


