
Zarządzenie Nr ~Ą~ . ./2020 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 
()'1 \i~ 

z dnia ..... ~ ····~ ·~ ·········· 2020 r. 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego 

dla 

Pana Andrzeja Surowieckiego 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. 

Na pod stawie art. 9g ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela 

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

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Powołuję Komisję Kwalifikacyjną do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego 

dla Pana Andrzeja Surowieckiego (specjalność nauczyciela: nauczyciel przedmiotów 

zawodowych z grupy spedycyjno-logistycznej) ubiegającego się o awans na stopie11 

nauczyciela dyplomowanego w następującym składzie: 

1. Małgorzata Poleć - przewodnicząca, przedstawiciel organu sprawującego nadzór 

pedagogic zny; 

2. Marianna Poddębniak- ekspert w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, 

pedagogiki specjalnej - oligofrenopedagogiki, zarzadz ania oświatą; 

3. Jolanta Kubasiewicz - ekspert w zakresie pedagogiki, pedagogiki specjalnej - rewalidacja, 

nauczania początkowego, organizacji i zarządzenia oświatą, gimnastyki korekcyjno

kompensacyjnej, wychowania fizycznego; 

4. Jolanta Zalewska - ekspert w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, terapii 

pedagogic znej , pedagogiki specjalnej: oligofrenopedagogiki i rewalidacji ; 

5. Grażyna Malecka - dyrektor szkoły. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



Uzasadnienie 

do Zarządzenia Nr ~t . .12020 
·13 i :'.-ro 

z dnia ...... ·······~ ········ 2020 r. 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 

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

Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 22 15) nauczycielowi mianowanemu stopień nauczyciela 

dyplomowanego nadaje organ sprawujący nadzór pedagogiczny, 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 nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 

dyplomowanego. 

Wydanie przedmiotowego zarządzenia jest realizacją norm prawnych wynikających 

z ww. przepisów. 


