
Zarządzenie Nr f.i: . ./2020 

Świętokrzyskiejo Ifuratora Oświaty 
''+--LR& z dnia ............. ~ .. , ............ 2020 r. 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego 

dla Pani Wiolety Partyki-Drożdża( 

ubiegającej się o awans na stopie{1 nauczycie la dyplomowanego. 

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

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2215) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Powołuję Komisję Kwalifikacyjną do przeprowad zenia postępowania kwalifikacyjnego 

dla Pani Wiolety Partyki-Drożdża( (specjalność nauczyciela : psycholog) ubiegającej się 

o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w następującym składzie: 

1. Robert Filipczak - przewodniczący, przedstawiciel organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny; 

2. Małgorzata Grządziel - ekspert w zakresie historii , psychologii pozytywnej 

w edukacji i wychowaniu, wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, 

3. Monika Popek- ekspert w zakresie języka polskiego, oligofrenopedagogiki , 

4. Katarzyna Jedlikowska - ekspert w zakresie pedagogiki opieku1'1czo-wychowawczej, 

pedagogiki specjalnej-rewalidacji, 

5. Magdalena Baka-Niedbała-w.z. dyrektora placówki. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

\;Z. _Świ~tokriy ;,;;~~uu::1lora O~wiaty 
Sw1ęfokrjvjr~,_-0.świaly 

Ka~ y,w Nowac:lw 



Uzasadnieni ~'{-
do Zarząd7fni~ Nr ....... ./2020 

, z dnia ........... ~t& ......... 2020 r. 
Swiętokrzyskiego Kuratora Oświaty 

-.: 

Stosownie do treści a1i. 9b ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyc iela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215) naucz ycielowi mianowanemu stopień nauczyciela 

dyplomowanego nadaj e organ sprawujący nadzór pedagogiczny, którym na podstawie art. 51 

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj.: Dz.U. z 2019 r., poz. 910) 

jest kurator oświaty. 

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

komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 

dyplomowanego. 

Wydanie przedmiotowego zarządzenia je st realizacją norm prawnych wynikających 

z ww. przepisów . v.:z. Świętorzy~kie_;:, ·u ·ator:t 0_,1'.iaty 
Swiętokrz I ur..ołof Oswiaty 

\.. 
Katarzyna Nowacka 


