
ZARZĄDZENIE NR ... [i ..... ./2021 

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KURATORA ŚWIATY 

z dnia 7.07.2021 r. 

w sprawie powołania zespołu oceniającego do rozpatrzenia odwołania od ustalonej oceny 
pracy nauczyciela 

Na podstawie art. 6a ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2019 poz. 2215 ze zm.) oraz§ 5 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym 
nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych 
w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego 
oraz szczegółowego trybu postępowania odwoławczego (Dz. U2019 poz. 1625) zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. 1. Powołuje się zespół oceniający do rozpatrzenia odwołania od ustalonej oceny pracy 
Pani Agnieszki Kochanowicz - nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu 
Świętokrzyskim, ul. Trzeciaków 35 i ul. Sienkiewicza 67B, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. 

§ 2. W skład zespołu oceniającego wchodzą: 
1) Robert Filipczak - przewodniczący zespołu oceniającego - przedstawiciel 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty; 
2) Beata Gajewska - przedstawiciel rady pedagogicznej w Publicznej Szkole 

Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Trzeciaków 35 
i ul. Sienkiewicza 67B, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski; 

3) Agnieszka Zięba-Stępień - przedstawiciel rady rodziców przy Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Trzeciaków 35 
i ul. Sienkiewicza 67B, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski; 

4) Anna Sepioło - nauczyciel doradca metodyczny w Świętokrzyskim Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42, 
25-431 Kielce. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Uzasadnienie 

Stosownie do treści art. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm.) praca nauczyciela podlega ocenie. 
Zgodnie z§ 5 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2019 
roku w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących 
stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, 
składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego trybu postępowania 
odwoławczego (Dz.U2019 poz. 1625) Świętokrzyski Kurator Oświaty powołuje zespół 
oceniający dla nauczyciela, który odwołał się od otrzymanej oceny pracy. 

Katarzyna Nowacka 


