Zarządzenie Nr ~~J .12020
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

z dnia

PJ
.... lipca 2020 r.

w spraw ie powołania komi sji do przeprowadzenia

postępowania

kwalifikacyjnego

dla Pani Marii Emilii Osowskiej
ubiegającej się

o awan s na

stopień

nauczyciela dyplomowanego.

Na podstawie art. 9g ust. 3 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku- Katia Nauczyc iela
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)
zarządzam,

§ 1.

Powołuję Komisję Kwalifikacyjną

dla Pani Marii Emilii Osowskiej

co następuje:

do przepro wadzenia

(specjalność

nauczyciela:

o awa ns na stopie11nauczyciela dyplomo wane go w

1. Anna Sloczyńska p edagogicz ny;
2. Beata

przewodniczący,

postępowania
język

kwalifikacyjnego

angielski)

ubiegającej się

następującym składzie:

przedstawiciel

organu

sprawującego

Niziołek

oświatą,

- ekspert w zakresie matemat yki, oligofrenopedagogiki ,
informat yki;

nadzór

zarządzania

3. Dorota Zapała - ekspert w zakresi e p edagog iki, pedagogiki specjalnej- rewalidacja ,
andragogiki, języka angie lskiego, nauczania początkowego , info1matyki, organizacji i
zarządzania oświatą;

4. Ryszard Bielak - ekspert w zakres ie peda gogiki specja lnej, języka rosyjskiego,
pedagogiki zawodowej, szko lnego dorad ztwa edukacyjno - zawodowego, wychowania
fizycznego i zdrowotnego, techniki , edukacji dla bezpieczeństwa, informatyki ,
etyki (doktor nauk społecznych, dyrektor szkoły);
5. Izydor Grabowski - dyrektor
6. Zbigniew

§ 2.

Zarządzenie

Blasiński

szkoły;

- przedstaw iciel

Związku Nauczycielstw a

Polskiego .

wchodzi w życie z dniem podpisania.

~:,·iętnkrzyski Kurator
Oświaty

Uzasadnien{()i
do Zarząd~~nia Nr ..... .../2020
z dnia .."A•• lipca 2020 r.
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty
Stosownie do

treści aii.

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

Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) nauczycielowi mianowanemu
dyplomowanego nadaje organ

sprawujący

stopień

nauczyciela

nadzór pedagogiczny , którym na podstawie art. 51

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910)
jest kurator

oświaty.

Zgodnie z art. 9g ust. 3 ww. ustawy organ
komisję kwalifikacyjną

dla nauczycieli

sprawujący

ubiegających się

nadzór pedagogiczny

o awans na

stopień

powołuje

nauczyciela

dyplomowanego.
Wydanie przedmiotowego
z ww. przepisów.

zarządzenia

jest

realizacją

nonn prawnych

wynikających

