Zarządzenie Nr -~~. ./2020
Świętokrzyskieio Kuratora Oświaty

z dnia . ... . -~

············ 2020 r.

w spraw ie powołania komi sji do przeprowadzenia

postępowania

kwali fikacyjn ego

dla Pani Iwony Adamczyk
ubiegającej się

o awans na

stopień

nauc zyciela dyplomowan ego.

Na pod staw ie art. 9g ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta N auczyciela
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)

zarządzam,

§ 1.

Powołuję Komisję Kwalifikacyjną

co następuje:

d0 pr zeprowa dzenia

postępowania

kwalifikacyjnego

dla Pani Iwony Adamczyk (specjalność nauczyciela: pedagog szkolny) ubiegającej się
o awans na

stopień

nauczycie la dyplomo wanego w

1. Robert Filipczak -

przewodniczący,

następującym składzie:

przedstawiciel

organu

sprawującego

nadzór

pedagogiczny;
2. Jolanta Prokop - ekspert w zakresi e historii , oligofrenopedagogiki,
3. Monika Popek - ekspert w zakres ie języka pol skie go, oligofrenopedagogiki ,
4. Katarzyna Jedlikowska - ekspert w zakres ie pedago giki

opiekuńczo-wychowawczej ,

pedagogiki specjalnej-re walidacji ,
5. Agnieszka Kutera - dyr ektor

§ 2.

Zarządzenie

wchodzi w

życie

szkoły.

z dniem podpi sania.

Katarzyna Nuwadw

Uzasadnient &
do Zarządz{.ni!1 Nr .. ..... ./2020
, z dnia ........... ~ ........ 2020 r.
Swiętokrzyskiego iuratora Oświaty
Stosownie do

treści ait.

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

Nauczyc iela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215) nauc zycie lowi mianowanemu
dyplomowanego nadaje organ

sprawujący

nauczyciela

nadzór pedagogiczny , którym na podstawie art. 5 1

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
jest kurator

stopień

oświatowe

(tj.: Dz. U. z 2020 r., poz. 910)

oświaty.

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

dla nauc zycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela

dyplomowanego.
Wydanie przedmiotowego

zarządzenia

jest

realizacją

norm prawnych

wynikających

z ww. przepisów.
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