
Zarządzenie n~.i / 2021 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 
U) ' 

zdnia .. ~ 21r. 

w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej 

dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego 

Na podstawie a1i. 9g ust. 3 i ust. 5 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U 

z 2019 r. , poz.2215 ze zm.) 

zarządzam, co następuje: 

§1 

Powołuję komisję kwalifikacyjną do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla nauczyciela 

ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego: 

Pani Beaty Anny Dziopy - nauczyciela wychowania przedszkolnego 

§2 

W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą: 

1) Iwona Nowak- przewodniczący, przedstawiciel organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny. 

2) Dorota Beata Nowak- ekspert w zakresie nauczania początkowego, bibliotekoznawstwo , 

historii, edukacji elementarnej, organizacji i zarządzan ia oświatą 

3) Ewelina Banasiewicz - ekspert w zakresie nauczan ia informatyki, języka obcego, 

oligofrenopedagogiki, zarządzania oświatą, matematyki i logopedii 

4) Zbigni ew Wojciechowski- ekspert w zakresie pedagogiki nauczania początkowego, 

geografii, wychowania fizycznego oraz organizacji i zarządzania oświatą 

5) Olga Muszyńska- dyrektor szkoły w Rembieszycach 

6) Elżbieta Bartosz- przedstawiciel związku zawodowego NSZZ Solidarność 

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

~z. Święto~~,:~~~:;auira Oświaty 
Swiętokrz~~otor1)świoty 

Katarzyna Nowacka 



Uzasadnienie 

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

(Dz.U z 2019 r., poz.2215 ze zm.) nauczycielowi mianowanemu stopień nauczyciela dyplomowanego 

nadaj e 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 i ust . 5 ww. ustawy organ sprawujący nadzór pedagogiczny powołuje 

komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 

dyplomowanego . 

Wydan ie przedmiotowego zarządzenia jest realizacją norm prawnych wynikających z ww. przepisów. 

~Z- _święj~e~~t.~.rawra Oświaty 
Sw,ętokr V~ Oświaty 

Kat arzyna Nowacka 


