
~, 
ZARZĄDZENIE NR ... . .. . . . ... ./2020 

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KURATORA ŚWIATY 

z dnia .. J.?. ~ ...... 2020 r. 

w sprawie powołania zespołu oceniającego do rozpatrzenia odwołania od ustalonej oceny pracy 
nauczycie la 

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. U.2019 
poz. 1625) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Powołuje się zespół oceniający do rozpatrzenia odwołania od ustalonej oceny pracy Pana Krzysztofa 
Hapczyna - nauczyciela Specj alnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrowcu 
Świętokrzyskim. 

§ 2. W skład zespołu oceniającego wchodzą: 
1) Renata S. Zaborek - przewodniczący zespołu oceniającego - przedstawiciel Świętokrzyskiego 

Kuratora Oświaty; 
2) Marzena Kral - przedstawiciel rady pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno

Wychowawczego w Ostrowcu Świętokrzyskim; 
3) Sylwia Bukała - przedstawiciel rady rodziców przy Specjalnym Ośrodku Szkolno

Wychowawczym w Ostrowcu Świętokrzyskim; 
4) Kinga Skoczyńska - nauczyciel konsultant Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia 

Nauczy cieli w Kielcach; 
5) Elżbieta Drogosz - prezes Oddziału ZNP w Kielcach 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



Uzasadnienie 

Stosownie do treści art. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 
(tj. Dz. U z 2019 r., poz. 22 I 5) praca nauczyciela 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 20 I 9 
poz. 1625) Świętokrzyski Kurator Oświaty powołuje zespół oceniający dla nauczyciela, który odwołał 
się od otrzymanej oceny pracy. 


