
Zarządzenie Nr Q~9 . ./2020 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 

z dnia ...... J . .Q .. ¼w... ........ 2020 r. 

w spraw ie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego 

dla Pani Edyty Ireny Pilichowskiej 

ubiegającej się o awans na stopień nauczyc iela dyplomowanego . 

Na podstawie ati. 9g ust.3 i 5 ustawy z dnia 26 styczn ia 1982 roku - Karta 

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

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Powołuję Komisję Kwalifikacyjną do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego 
dla Pani Edyty Ireny Pilichowskiej (specjalność nauczyciela: wychowanie przedszkolne) 
ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela dyp lomowanego w następującym składzie: 

1. Izabela Skowron-Jędralska - przewodniczący, przedstawiciel organu sprawującego 

nadzór pedagogic zny ; 

2. Dorota Joanna Chojna - ekspert w zakres ie pedagogi ki ; pedagogiki specja lnej -

rewalidacji , edukacji i potrzeb rewalidacyjnych osób z niepełnosprawnością 

intelektualną, wychowania przedszkolnego , nauc zama początkowego, 

oligofrenopedagogiki , zarządzania oświatą; 

3. Zbigniew Wojciechowski - ekspert w zakres ie geografii, pedagogiki w zakresie 

nauczania początkowego, wychowania fizycznego , zarządzania oświatą; 

4. Dorota Małgorzata Majecka - ekspert w zakresie pedagogiki , pedagogiki specjalnej 

- rewalidacji, nauczania początkowego, zarządzania oświatą, terapii pedagogicznej, 

wychowania fizycznego; 

5. Krzysztof Jasiowski - dyrektor szkoły/przedszkola; 

6. Alina Arczewska - przedstawiciel Związku Nauczycie lstwa Polskiego . 

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



Uzasadnienie 
do Zarządzenia Nr ~)Q .. ./2020 
z dnia .... . ... 2D. .. \wJL .... 2020 r. 

Świętokrzyskiego Ku\.atora Oświaty 

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

Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz.2215) naucz ycielowi mianowanemu stopień nauczyciela 

dyplomowanego nadaje organ sprawujący nadzór pedagog iczny, 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} 

jest kurator oświaty. 

Zgodnie z art. 9g ust. 3 ww. ustawy organ sprawujący nadzór pedagogiczny powołuje 

komisję kwalifikacyjną dla nauczyc ieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 

dyplomowanego. 

Wydanie przedmiotowego zarządzenia jest realizacją norm prawnych wynikających 

z ww . przepisów. 


