
Zarządzenie Nr ~?~ . ./2020 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 

z dnia .... AQ.J~ ........... 2020 r. 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjne go 

dla Moniki Przygoda 

ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. 

Na podstawie art. 9g ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela 

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

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Powołuję Komisję Kwalifikacyjną do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego 

dla Pani Moniki Przygoda (specjalność nauczyciela: nauczyciel historii i wiedzy 

o społeczeństwie) ubiegającej się o awans na stopief1 nauczyciela dyplomowanego 

w następującym składzie: 

1. Krzysztof Jabłoński - przewodniczący, przedstawiciel organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny; 

2. Anna Gęborek- ekspert w zakresie języka polskiego; 

3. Ewa Klefas - ekspert w zakresie bloku humanistycznego, języka rosyjskiego i języka 

polskiego; 

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

5. Wanda Ciepielewska - dyrektor szkoły. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. , -~ . . 
~z. _SWlę o . zy~kw_; r Kuraydi1 O.,wmty 
Sw1ęlo ~ ys 111'blor Oświaly 

l/ 
Katarzyna Nuwaclm 



Uzasadnien \e 

do Zarząd1e;~1·~ Nr i .If.. .12020 
, z dnia .. . . J.J1.. . :UL ....... 2020 r. 
Swiętokrzyskiego uratora Oświaty 

Stosownie do treści ati . 9b ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Kaiia 

Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) nauczycielowi mianowanemu stopień nauczyciela 

dyplomowan ego nadaje organ sprawujący nadzór pedagogicz ny, 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 usta wy Karta Nauczyc iela organ sprawuJący nadzór 

pedagogiczny powołuje komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na 

stopief1 nauczyciela dyplomowanego. 

Wydatne przedmiotowego zarządzenia jest realizacją norm prawnych wynikających 

z ww. przepisów. 

Katarzyna Nowacka 


