
Zarządzenie Nr ~9 .. ./2020 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 
i ' z dnia ...... .. ~00.. ............. 2020 r. 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego 

dla Pani Agnieszki Sulek 

ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. 

Na podstawie mi. 9g ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela 

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

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Powołuję Komisję Kwalifikacyjną do przeprowad zenia postępowania kwalifikacyjnego 

dla Pani Agnieszki Sulek (specjalność nauczyciela: wychowawca w internacie) ubiegającej 

się o awans na stopień nauc zycie la dyplomowanego w następującym składzie: 

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

nadzór pedagogic zny ; 

2. Małgorzata Zięba - ekspert w zakres ie: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, 

pedagogika specjalna - rewa lidacja , filologia polska; 

3. Marek Woś - ekspert w zakresie: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, 

nadzór pedagogiczny, organizacja i zarządzanie oświatą; 

4. Ryszard Bielak - ekspert w zakres ie: pedagogika specjalna ; nauki społeczne, język 

rosyjski, pedagogika zawo dowa ; szko lne dorad ztwo edukacyjno -zawodowe 

wychowanie fizyczne i zdrowo tne , edukacja dla bezpieczeństwa, technika , infonnatyka , 

etyka. 

5. Agnieszka Zaczkowska - dyrektor Specjalnego Ośrodka Szko lno- Wychowawczego 

w Jędrzejowie. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
1:·z. Ś11i~tokrzy~i 1c Kur·llnrd Ośll'iatr 
lwiętokftki Wi kJl'dtor Oświofy 

KYti,-zyna Nowaclm 



Uzasadnien~ g 
do Zarządzfnia Nr ....... ./2020 

, z dnia ....... ~,~~ .......... 2020 r. 
Swiętokrzyskiego 'kuratora Oświaty 

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

Nauc zyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) nauc zycielowi miano wanemu stopień 

nauczyciela dyplomowanego nadaje organ sprawujący nadzór pedagogi czny, 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. 

Zgo dnie z art. 9g ust. 3 ww. ustawy organ sprawujący nadzór pedagogi czny powołuje 

komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 

dyplomowanego. 

Wydanie przedmiotow ego zarządzenia j est realizacją norm prawn ych wynikających 

z ww. przepisów. 
1~z Świętokrzy:ftlK~ ,, Ośw,aly 
SwiętokV~b~for Oświaty 

Katarzyna Nuwaclw 


