
Zarządzenie Nr J.ł~ .!2020 
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 

z dnia ..... .. 9JkVOO.. .......... 2020 r. 

w sprawie powołania komisji do przeprowad zenia postępowania kwalifikacyjnego 

dla Zbigniewa Hrywniaka 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. 

Na podstawie aii. 9g ust.3 ustawy z dnia 26 styczn ia 1982 roku - Karta Nauczyc iela 

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

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Powołuję Komisję Kwalifikacyjną do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego 
dla Pana Zbigniewa Hrywniaka (specjalność nauczyciela: nauczyciel religii) 
ubiegającego się o awans na stopief1 nauczyciela dyplomowanego w następującym składzie : 

1. Elżbieta Szczęsna - Kusak - przewodniczący, przedstawiciel organu sprawującego 
nadzór pedagogiczny, 

2. Piotr Markiewicz - ekspert w zakresie teologii, informatyki, 

3. Zbigniew Wojciechowski - ekspert w zakresie geografii , wychowania fizycznego , 
zarządzania oświatą, pedagogiki w zakresie nauczania początkowego, 

4. Jolanta Maślicha - ekspert w zakres ie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, 

oligofrenopedagogiki , wychowania fizycznego , pedagogiki leczniczej, zarządzania 

oświatą, 

5. Lucyna Wojnowska- dyrektor szkoły. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



Uzasadnie1~ f'l. 
do Zarządz~~la Nr .M. .. ./2020 

, z dnia ...... ~.... . ....... 2020 r. 
Swiętokrzyskiego uratora Oświaty 

Stosownie do treści art. 9b ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 26 styczn ia 1982 r. - Karta 

Nauczycie la (Dz. U. z 2019 r., poz.2215) nauczycielowi miano wanemu stopień nauczyciela 

dyplomowanego nadaje 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 2020 r., poz. 910) 

je st 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 . l;'Z, _S111x·nokr 1·,t li l, :1 I 0~11·iat:, 
Sw1ętol r sk· ·ce urołtirOświaty 

\.._.. 
a/arzy11a Nowadw 


