Zarządzenie Nr .~ ... /2020
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

z dnia .. ..... } .~~
w sprawie

powołania komisji

........... 2020 r.

do przeprowadzenia

dla Pani Katarzyny
ubiegającej się

postępowania

kwalifikacyjnego

Basąg

o awans na stopieó. nauc zyciela dyplomowanego.

Na podstawie art. 9g ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm .)

zarządzam,

§ 1.

Powołuję Komisję Kwalifikacyjną

co następuje:

do przeprowadzenia

postępowania

kwalifikacyjnego

dla Pani Katarzyny Basąg (specjalność nauczyciela: język polski) ubiegającej się o awans
na

stopień

nauczyciela dyplomowanego w

1. Urszula

następującym składzie:

Bielejec-Omietańska- przewodniczący,

przedstawiciel organu

sprawującego

nad zór pedagogiczny
2. Anna Ciosek - ekspe11 w zakresie: filologia polska, filologia
z wiedzą o

słowiańska,

historia

społeczeństwie

3. Dorota Nowak - ekspert w zakresie: biblioteko znaw stwo , pedagogika w zakresie
nauczania

początkowego,

organizacja i zarządzane

przedsiębiorczość,

historia ,

edukacja

oświatą

4. Ryszard Bielak - ekspert w zakresie : pedagogika specja lna ; nauki
rosyjski,

pedagogika

elementarna ,

zawo dowa;

szko lne

doradztwo

społeczne, język

edukacyjno-zawodowe

wychowanie fizycz ne i zdrowotne , edukacja dla bezpiec ze11stwa, technika , informat yka,
etyka.
5.
§ 2.

Paweł

Rutkowski - dyrektor

Zarządzenie

szkoły

wchodzi w życie z dniem podpisania .
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Uzasadnieni\ł'A

do Zarządzeni? Nr ... ...../2020
, z dnia ........ t.~ ........
2020 r.
Swiętokrzyskiego kuratora Oświaty
Stosownie do treści art. 9b ust. 4 pkt 3 ustaw y z dnia 26 stycz nia 1982 r. - Karta
Nau czyc iela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) nauc zycie lowi mianowanemu
nauczyciela

dyplomowanego

nadaje

organ

sprawujący nad zór

stopień

pedagogic zny, którym

na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 ustaw y z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj.: Dz.U.
z 2019 r., poz. 1148 ze zm. ) je st kurator oświaty.
Zgo dnie z art. 9g ust. 3 ww. ustawy organ sprawujący nadzór pedagogiczny powołuje
komisję kwalifikacyjną dla nauc zyc ieli ubiegających się o awans na stopie11 nauc zycie la

dyplomowanego.
Wydanie przedmiotowego
z ww. przepisów.

zarządzenia jest realizacją nonn prawnych wynikających
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