Zarządzenie NJ~l.

. .12020

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

!..~C1J...
.........
2020 r.

z dnia ...... ..

w spraw ie powołania komi sji do prze prowadzen ia postępowania kwa lifikacyjn ego
dla Pani Magdaleny Eweliny
ubiegającej się

o awans na

stopień

Jasińskiej

nau czycie la dyplomowa nego .

N a podst awie art. 9g ust. 3 ustawy z dnia 26 stycz nia 1982 roku - Kart a Na uczyc iela
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2215)

zarządzam,

§ 1.

Powołuj ę Komisję Kwalifikacyj ną

dla

Pani Magdaleny Eweliny

ubiegaj ącej się

1.

o awans na

Małgorzata

stopień

co następuje:

do przeprowa dzenia

Jasińskiej

(specjalność

postępowania

kwa lifikacyjn ego

nauczyciela:

matematyka )

nauczyciela dyplomowa nego w następuj ącym składzie:

Skrzypczak -

przewodniczący,

przeds tawiciel organu

sprawującego

nadzór p edagogiczny;
2. Barbara

Krzemińska

- ekspe1t w zakres ie w filologii rosyj skiej , filolo gii polskiej ,

wychowanie do życia w rodzinie, historii z wos,
3. Dorota Skóra
4.

Małgorzata Turczyńska

5. Marta

zarządzania oświatą,

- ekspe1t w zakres ie j ęzyka niemie ckiego,
- ekspe rt w zakresie matematyki,

Dobrowolska-Wesołowska

- dyrektor

szkoły.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpi sania.

Uzasadniejj;
do Zarządzenla N~ ... ...../2020
, z dnia ..... . J.~ .........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
dyplomowan ego nadaje 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 prawny ch wynikających
z ww. przepi sów.

