
Zarządzenie Nr ~~ .. ./2020 

Świętokrzyskiefo _Kuratora Oświaty 

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

w sprawie powołania kom isji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego 

dla Pani Anny Jamróz 

ubiegającej się o awans na stopie11 nauczyciela dyplomowanego. 

Na podstawie art. 9g ust. 3 ustawy z dnia 26 stycz nia 1982 roku - Karta Nauczyc iela 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) 

zarządzam, co następuje: 

§ I. Powołuję Komisję Kwalifikacyjną do przeprowadze nia postępowania kwalifikacyjn ego 

dla Pani Anny Jamróz (specjalność nauczyciela: przedmioty zawodowe branży 

spożywczej i logistycznej) ubiegającej się o awans na stopień nauc zyciela dyplomowanego 

w następującym składzie : 

1. Urszula Bielejec-Omietańska- przewodniczący, przedstawiciel organu sprawującego 

nadzór pedagogic zny 

2. Elżbieta Grad - ekspert w zakresie: chemia, przedmioty zawodowe , informatyka, 

przyroda , zarządzanie oświatą 

3. Dorota Nowak - ekspe1t w zakresie: biblioteko znawstwo, pedagogika w zakre sie 

nauczania początkowego, przedsiębiorczość, historia , edukacja elemen tarna, 

organ izacja i zarządzane oświatą 

4. Ryszard Bielak - ekspert w zakre sie: pedagogika specjaln a; nauk i społeczne, język 

rosyjski , pedagogika zawodowa ; szkolne doradztwo edukacyjno -zawodowe 

wychowanie fizyczne i zdrowo tne , edukacj a dla bezpiecze11stwa, technik a, infonnat yka , 

etyka. 

5. Piotr Dziuba - dyrektor szkoły 

§ 2. Zarządzenie wchodz i w życie z dniem podpisania. 

Katarzyna Nowac/w 



Uzasadnien~ ~ 
do Zarząd~tnia Nr ...... . ./2020 

, z dnia ...... ć.~CL ......... 2020 r. 
Swiętokrzyskiego kura tora Oświaty 

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

Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) 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 2019 r., poz. 1148 ze zm.) 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 stopie11 nauczyciela 

dyplomowanego. 

Wydanie przedmiotowego zarządzenia jest realizacją norm prawnych wynikających 

z ww. przepisów. wz. Ś1\;ętokrzy,kiego Kur 1tor·i o,;,, iaty 

Świętokrzt · ur r Oświaty 

Kalarzyna Nowacl.a 


