
Zarządzenie n;3'd4J 2020 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 

z dni'1:~.((...~/-~ 020 r. 

w sprawie powołania kom isji kwa lifikacyjnej 

dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego 

Na podstawie art . 9g ust . 3 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U z 2019 r., poz.2215) 

zarządzam, co następuje: 

§1 

Powołuję komisję kwalifikacyjną do przeprowadzen ia postępowania kwalifikacyjnego dla nauczyciela 

ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego: 

Anety Grudzień 

nauczyciela j. niemieckiego , zajęć artystycznych, geografii, nauczyciela wspomagającego 

§2 

W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą: 

1) Marzena Zajączkowska - przewodniczący, przedstawiciel organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny. 

2) Jolanta Kubasiewicz - ekspert w zakresie pedagogiki, pedagogiki specjalnej, rewalidacj i, 

nauczania początkowego, zarządzania oświatą, gimnastyki korekcyjno-kompen sacyjnej, 

wychowania fizycznego, 

3) Aneta Świtowska - ekspert w zakresie oligofrenopedagogik i, języka polskiego, 

bibliotekoznaw stwa, 

4) Grażyna Jurowska - ekspert w zakresie języka rosyjskiego, wychowania muzycznego, 

pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, zarządzania oświatą, informatyki, geografii, 

plastyki, muzyki 

5) Mścisława Ewa Kłaczkowska - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Starachowicach. 

§3 

Posiedzenie komisji kwalifikacyj nej wyznaczono na dzień 23.11.2020 r. 

§4 
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Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Uzasadnienie 

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

(Dz.U z 2019 r., poz.221S) 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 (Dz.U z 2020 r., poz. 910) jest kurator oświaty. 

Zgodnie 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. 


