
Zarządzenie Nr QP.J . ./2020 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 

z dnia .. . . . }.½ .. ~ ......... 2020 r. 

w spraw ie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego 

dla Janiny Zofii Głogowieckiej 

ubiegającej się o awans na stopie{! nauczyciela dyplomowanego. 

Na podstawie ati. 9g ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Naucz yciela 

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

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Powołuję Komisję Kwalifikacyjną do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego 
dla Pani Janiny Zofii Głogowieckiej (specjalność nauczyciela: nauczyciel języka 
polskiego, zajęć logopedycznych) ubiegającej się o awans na stopie11 nauczycie la 
dyplomowanego w następującym składzie: 

1. Anna Bilewska - przewodniczący, przedstawicie l organu sprawującego nadzór 

pedagogic zny, 

2. Justyna Horodyńska - ekspe1i w zakresie pedagogiki , nauczama początkowego, 

edukacji elementarnej, organizacji i zarządzania, nadzoru pedagogicznego, 

3. Marzena Bębenek - ekspeti w zakres ie filo logii polskiej , zarządzania oświatą, 

biblioteko znawstwa , wychowania przedszkolnego, 

4. Grażyna Wierzba- ekspert w zakr esie wychowania przeds zko lnego 1 nauczama 

początkowego, bibliotekoznawst wa, pedagogiki, zarządzania oświatą, 

5. Wanda Fryt- dyrektor szkoły. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



Uzasadnienie 
do Zarząd~~n~· ą Nr ~ . ./2020 

, z dnia ..... A.~.. 1 
......... 2020 r. 

Swiętokrzyskiego uratora Oświaty 

Stosownie do treści aii. 9b ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - K.aiia 

Nauczy ciela (Dz. U. z 2019 r., poz.22 15) nauczycielowi miano wanemu stopień nauczyc iela 

dyplomowanego nadaj e organ sprawujący nadzór pedagogic zny, 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 ww. ustawy organ sprawujący nadzór pedagogi czny powołuje 

komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 

dyplomowanego . 

Wydanie przedmiotowego zarządzenia je st realizacją nonn prawnych wynikających 

z ww. przepisów. 


