Zarządzenie Nr }.!5.
./2020
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

z dnia ... .. .
powołania komisji

w sprawie

t..• ......
.....2020 r.

do przepro wadzen ia postępowania kwalifik acyjnego
dla Anny

ubiegającej się

Gołyski

o awans na stopief1 nauczyciela dyplomo wanego .

Na podstawie art. 9g ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyc iela
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2215)

zarządzam,

§ I.

Powołuję Komisję Kwalifikacyjną

dla Pani Anny
na

stopień

1.

Gołyski (specjalność

do przeprowad zenia

nauczyciela:

nauc zyciela dypl omowanego w

Małgorzata

Skrzypczak -

co następuje:

język

postępowania

angielski)

kwalifikac yjn ego

ubiegającej się

o awans

następującym składzie:

przewodniczący,

prz edstawiciel organu

sprawującego

nadzór pedagogiczny;
2. Barbara

Krzemińska

wyc howanie do

życia

w rod zinie, historii z wos,

3. Dorota Skóra
4.

Małgorzata Turczyńska

5. Marcin

§ 2.

Urbański

Zarządzenie

- ekspert w zakres ie w filologii rosyjskiej, filologii pol skiej,
zarządzania oświatą,

- ekspert w zakresie j ęzyka niemiecki ego ,

- ekspert w zakresie matematyki ,
- dyrektor

szkoły.

wchodzi w życie z dniem podpisania.
wz.Święt ikm,kic,!O Kt,rc1tora
O~w,ntv

Święlokrzt wieuro~świoly
Kal

i -"J

I

o1

eka

Uzasadnien,c S
do Zarządzepia,Nr .. Q..../2020
, z dnia ........ ~..~....... 2020 r.
Swiętokrzyskiego Kuratora Oświaty
Stosownie do

treści

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

Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215) nauczycielowi 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 (Dz.U. z 2020 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 jest realizacją norm prawnych wynikających
z ww. przepisów.

