
Zarządzenie Nr A~ ... ./2021 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 

z dnia .. 5 ... maja 2021 roku 

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru kandydatów do realizacji zadań 
nauczyciela-doradcy metodycznego w województwie świętokrzyskim. 

Na podstawie§ 25 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 
r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045), zarządzam, co 
następuje: 

§1 
Powołuję Komisję do przeprowadzenia naboru kandydatów do realizacji zadań doradcy 
metodycznego w Kielcach w składzie: 
1. Przewodniczący Komisji: Zbigniew Wojciechowski - Dyrektor Wydziału Nadzoru 

Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach; 
2. Członek Komisji: Małgorzata Połeć - starszy wizytator, Wydział Nadzoru 

Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach; 
3. Członek Komisji: Barbara Dziedzic - Dyrektor Samorządowego Ośrodka Doradztwa 

Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach; 
4. Członek Komisji: Krzysztof Łysak Wicedyrektor ds. Pedagogicznych 

w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. 

§2 

Powołuję Komisję do przeprowadzenia naboru kandydatów do realizacji zadań doradcy 
metodycznego w Busku-Zdroju w składzie: 

1. Przewodniczący Komisji: Zbigniew Wojciechowski - Dyrektor Wydziału Nadzoru 
Pedagogicznego i Strategii Kurato1ium Oświaty w Kielcach; 

2. Członek Komisji: Justyna Horodyńska - Z-ca Dyrektor Wydziału Nadzoru 
Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach; 

3. Członek Komisji: Irena Sobieraj - wizytator, Wydział Nadzoru Pedagogicznego 
i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach 

4. Członek Komisji: Jolanta Maślicha - Dyrektor Powiatowego Ośrodek Doradztwa 
i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju ; 

§4 

Zadania Komisji określa Regulamin prac Komisji, który stanowi załącznik do zarządzenia. 

§5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Świętokrzysld~3\\iaty 
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Uzasadnienie 
Świętokrzyski Kurator Oświaty działając na podstawie § 25 ust. 1 Rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1045) powołuje Komisję do przeprowadzenia naboru w celu 
wyłonienia kandydatów, którym zostaną powierzone zadania doradcy metodycznego. 



Załącznik do Zarządzenia Nr J.~../2021. 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 

z dnic?.~ .2021 r. 

Regulam in prac Komisji 

przeprowadzającej nabór kandydatów do realizacji zadań doradcy metodycznego 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Regulamin prac Komisji przeprowadzającej nabór kandydatów do realizacji zadań 

nauczyciela-doradcy metodycznego zwany dalej „Regulaminem" określa zasady naboru 

kandydatów na stanowisko nauczyciela-doradcy metodycznego. 

2. Regulamin oheśla czynności od momentu przygotowania naboru do momentu wyłonienia 

kandydata. 

Rozdział II 

Powołanie Komisji 

§2 

1. Na potrzeby przeprowadzenia naboru kandydatów do realizacji zadań doradcy 

metodycznego w Kurato1ium Oświaty w Kielcach powołuje się Komisję ds. analizy 

formalnej złożonych ofe1i i oceny umiejętności i predyspozycji kandydatów do 

wykonywania zadań nauczyciela-doradcy metodycznego zwaną dalej „Komisją". 

2. W skład Komisji wchodzi przewodniczący i trzech członków. 

3. Komisja może prowadzić prace w składzie co najmniej trzyosobowym. 

4. Pracą Komisji kieruje przewodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności inna osoba 

wyznaczona spośród członków Komisji. 

5. Przewodniczący wyznacza miejsce i termin posiedzenia Komisji. 

6. Przewodniczący zawiadamia członków Komisji o miejscu i terminie posiedzenia. 

7. Komisja podejmuje decyzje w drodze głosowania jawnego zwykłą większością głosów. 

W przypadku równej liczby głosów, decyzję podejmuje przewodniczący Komisji . 

8. Komisja sporządza protokół z przeprowadzonych prac. 



Rozdział III 

Nabór kandydatów 

§ 3 

1. Przewodniczący Komisji zawiadamia kandydatów o tenninie i miejscu I i II etapu naboru. 

§4 

I etap naboru - przyjmowanie ofert kandydatów i ich formalna weryfikacja 

1. Ofe1ty kandydatów przyjmowane są w skrzynce podawczej Kuratorium Oświaty 

w Kielcach znajdującej się w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, budynek A lub 

przesyłane pocztą na adres Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 

25-516 Kielce z dopiskiem na kopercie: ,,Nabór na stanowisko doradcy metodycznego". 

Dokumenty powinny być w zamkniętej kopercie z adresem do korespondencji. 

2 . Otwarcia złożonych ofert oraz weryfikacji pod kątem spełniania warunków terminowego 

złożenia, kompletności oraz spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonuje 

powołana w tym celu Komisja. 

3. Ofe1ty, które wpłynęły po terminie (brana jest pod wagę data stempla pocztowego) nie są 

rozpatrywane. 

4. Kandydaci spełniający wyn1agania formalne biorą udział w kolejnym etapie naboru. 

§ 5 

II etap naboru - ocena kandydatów 

1. Komisja przeprowadza rozmowę z kandydatami spełniającymi wyn1agania fonnalne. Ocenie 

podlega w szczególności koncepcja pracy doradcy metodycznego w danyn1 obszarze 

wspomagania nauczycieli i rad pedagogicznych szkół i placówek oświatowych, wynikających 

z zadal'i doradcy metodycznego. 

2. Członkowie Komisji mogą zadawać kandydatom pytania. 

3. Każdy z członków Komisji dokonuje oceny kandydatów przyznając punkty w skali 

od O do 3. 

4. Pozytywny wynik rozmowy uzyskuje kandydat, który otrzymał co najmniej 60% możliwych 

do uzyskania punktów w ocenie członków Komisji . 



§6 

1. O wynikach naboru przewodniczący Komisji niezwłocznie powiadamia Świętokrzyskiego 
Kuratora Oświaty. 

2. Przewodniczący powiadamia kandydatów o wynikach naboru. 

Rozdział V 

Sporządzanie dokumentacji z przeprowadzonego naboru 

§7 

l. Protokół z naboru zawiera: 

a) datę i miejsce posiedzenia Komisji; 

b) skład Komisji; 

c) liczbę ofert, które wpłynęły do Kuratorium Oświaty w Kielcach, 

a) liczba odrzuconych ofert, które wpłynęły po tem1inie, 

b) lista kandydatów niespełniających wymagali fonnalnych, 

c) lista kandydatów spełniających wymagania formalne, 

d) informację o wynikach II etapu naboru zawierającą: imię i nazwisko kandydata , 

specjalność doradztwa metodycznego oraz poziom spełnienia wymagat'l wyrażony 

w procentach, 

e) lista kandydatów II etapu naboru, którzy uzyskali rekomendację Komisji do 

pełnienia zadań nauczyciela-doradcy metodycznego , 

f) liczbę kart analizy formalnej i oceny kandydata do realizacji zada{1 nauczyciela

doradcy metodycznego , 

g) podpisy przewodniczącego i członków Komisji, 

h) imię i nazwisko protokolanta. 

2. Karty analizy fom1alnej i oceny kandydatów do realizacji zadań nauczyciela-doradcy 

metodycznego stanowią załączniki do protokoh1. 

§8 

Dokumentacja z naboru będzie przechowywana zgodnie z odrębnymi przepisami. 




