
Zarządzenie Nr g~ ./2020 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 

z dnia ...... 2R..~ .......... 2020 r. 

w spraw ie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego 

dla 

Pani Katarzyny Pomorskiej 

ubiegającej się o awans na stopień nauczycie la dyplomowanego. 

Na podstawie art. 9g ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Kaiia Nauczycie la 

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

zarzJdzam, co następuje: 

§ 1. Powołuję Komisję Kwalifikacyjną do przeprowad zenia postępowania kwalifikacyjnego 

dla Pani Katarzyna Pomorska (specjalność nauczyciela: wychowanie fizyczne) 

ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w następującym składzie: 

1. Marzena Zajączkowska - przewodnicząca, przedstawiciel organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny; 

2. Ewa Klefas - ekspert w zakresie filologii rosyjskiej, nauczania początkowego, 

oligofrenopedagogiki, zarządzania oświatą, języka polskiego 

humani stycznych; 

przedmiotów 

3. Anna Rafalska - ekspert w zakresie pedagogiki , nauczania początkowego, infonnatyki , 

plastyki, techniki , bibliotekoznawstwa , terapii pedagogicznej , wychowania do życia w 

rodzinie, kwalifikacje w zakres ie bloku humani stycznego ( język polski, historia); 

4. Leszek Pastuszka - ekspert w zakres ie wychowania fizycznego , edukacji i rewalidacj i 

osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, zarządzania oświatą; 

5. Renata Samela - dyrektor szkoły. 

§ 2. Zarządzenie wchod zi w życie z dniem podpi sania . 

światy 



Uzasadnienie 

do Zarządzenia Nr ?~~ --.12020 

z dnia---- ~ -~ ---------2020 r_ 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 

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

Nauczycie la (t.j . Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) nauczycielowi mianowanemu stopień nauczyciela 

dyplomowanego nadaje organ sprawujący nadzór pedagogiczny, którym na podstawie art. 51 

ust. 1 pkt I ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj.: Dz.U. z 2020 r., poz. 910) 

jest 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. 


