
Zarządzenie Nr /~~ .. . ./2020 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 

z dnia . JP. -~ -.... 2020 r. 

w sprawie powołania komisji do przeprowad zenia postępowania kwalifikacyjnego 

dla Pani Eweliny Kluski ubiegającej się o awans na stopieó. 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 przeprowa dzenia postępowania kwalifikacyjnego 
dla Pani Ew~liny Kluski (specjalność nauczyciela: nauczyciel języka niemieckiego , chemii , 
doradztwa zawodowego) ubiegającej się o awans na stopień nauc zyciela dyplomo wanego w 
następującym składzie: 

1. Nowa k Iwona - przewodniczący, przedstawiciel organu sprawującego nadzór 
pedagogiczn y, 

2. Bugajska Monika - ekspert w zakresie język niemieckiego, przedmiotów 
zawodowych w branży turystyczno-hotelar skiej, przedsiębiorczości 

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

4. Chrabąszcz Magda lena Zofia - ekspert w zakres ie filologii rosyjskiej, filologii 
angielskiej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej 

5. Orzechowska Irena- dyrektor szkoły. 

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

Katarzyna Nvwatka 



Uzasadnienie 

do Zarządzenia Nrk~ .. ./2020 
, 

z dni~ .~ 2020 r. 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 

Stosownie do treści art. 9b ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Kaita 
Nauczycie la (Dz. U. z 2019 r. poz. 22 15) nauczycielowi miano wanemu stopień nauczyciela 
dyplomowanego nadaje orgai1 sprawujący nadzór pedagogiczny , którym na podstawie art. 5 1 
ust. 1 pkt I ustawy z dnia 14 grudnia 20 16 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. 
z 2020 r., poz. 91 O) jest 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 j est realizacją norm prawnych wynikających 

z ww. przepisów. 


