
Zarządzenie Nr JJ¼ . .12020 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 

z dnia ...... ..W ... ~ ........ 2020 r. 

w spraw ie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego 

dla Beaty Majchrzyk 

ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. 

Na pod stawie art. 9g ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyc iela 

(Dz. U. z 20 19 r. poz. 2215) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Powołuję Komisję Kwalifikacyjną do przeprowad zenia postępowania kwalifikacyjnego 

dla Pani Beaty Majchrzyk (specjalność nauczyciela: nauczyciel języka polskiego) 

ubiegającej się o awan s na stopień nauc zyciela dyplomo wanego w następującym składzie: 

1. Krzysztof Jabłoński - przewodniczący, przedstawicie l organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny; 

2. Anna Gęborek - ekspert w zakresie języka polskiego ; 

3. Ewa Klefas - ekspert w zakres ie języka rosyjskiego i języka polskiego oraz bloku 

humanistyczne go; 

4. Dorota Skóra - ekspert w zakresie języka niemieckiego i lingwist yki stosowanej ; 

5. Iwona Frolovs - dyrektor szkoły. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisani~·z._Świętok~. ~k~- _'!r, 'ur~ O~ll'iaty 

Swiętokrz 1 1c tor Oświaty 
,./ 

Kata rzyna Nowaclw 



Uzasadnienj~ 
do Zarządzenia Nr ;.::h .. .12020 

, z dnia . . .. ~Q.~ .......... 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 stopie11 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) 

j est kurator oświaty. 

Zgodnie z art. 9g ust. 3 ustawy Karta Nauczycie la organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny powołuje komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na 

stopień nauczyciela dyplomowanego. 

Wydanie przedmiotowego zarządzenia jest realizacją nonn prawnych wynikających 

z ww. przepisów. 


