
ZARZĄDZENIE NR lA 212020 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 

z dnia 1 lipca 2020 r. 

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania ekspertów wchodzących w skład komisji 
kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 
dyplomowanego w Kuratorium Oświaty w Kielcach. 

Na podstawie art. 9g ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 
2019 r. poz. 2215), § 14 ust 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 
2018 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., 
poz. 1574 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Świętokrzyski Kurator Oświaty powołując komisję kwalifikacyjną dla nauczyciela 
ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego zapewnia w jej składzie udział 

ekspertów zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 
2018 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1574 z późn. zm.). 

§ 2. 1. Za udział w pracach komisji kwalifikacyjnej ekspertowi przysługuje 

wynagrodzenie. 

2. Stawka wynagrodzenia za udział w jednej komisji na rok 2020 wynosi 60 złotych. 

§ 3. 1. Wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie rozliczenia przekazywanego przez 
Dyrektora Wydziału Organizacji i Rozwoju Edukacji składanego na formularzu określonym w 
załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Do rozliczenia dołączane są informacje osobowe ekspertów. Wzór informacji 
osobowej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzania. 

3. Rozliczenia wraz z informacjami osobowymi przekazywane są do Wydziału 
Finansowo-Administracyjnego i Spraw Socjalnych w następujących terminach: 

a) do 30 września, 
b) do 15 grudnia. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



L.p. 

Załącznik Nr I do zarządzenia Nr 4 2 12020 
Świętolcrzyskiego Kuratora Oświaty 
z dnia I lipca 2020 r. 

Rozliczenie wynagrodzenia ekspertów za prace w komisjach kwalifikacyjnych dla 
nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego za okres ..... ... . 

Liczba komisji Kwota 
kwaliiikacyjnych do wypłaty 

Imię i nazwisko PESEL w których 
uczestniczył 

ekspert 



Numer rachunku 
L.p. Imię i nazwisko Adres PESEL 

bankowego 
U rząd Skarbowy 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr l-f J 12020 
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 
z dnia I lipca 2020 r. 

Liczba komisji 
kwalifikacyjnych 

w których 
uczestniczył 

ekspert 


