
Zarządzenie  nr 15/2020 

Dyrektora  Szkoły Podstawowej nr 3 

w Czeladzi 
z dnia 23 czerwca 2020 r.  

 

W sprawie :  powołania komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na 

stopień nauczyciela kontraktowego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza 

Korczaka w  Czeladzi 

Na podstawie:   art. 9g ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)  

 

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

1. Powołuję komisję kwalifikacyjną w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, 

dla Pani Kornelii Sobczyk, nauczyciela stażysty, ubiegającej się o awans na stopień 

nauczyciela kontraktowego, w składzie: 

1) Pani Renata Paluch, dyrektor szkoły – jako przewodnicząca komisji; 

2) Pani Joanna Skonieczna, przewodnicząca Zespołu Integracyjnego – jako członek komisji; 

3) Pani Iwona Olszewska, opiekun stażu – jako członek komisji. 

2. Posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 r. o godz. 09:00 w siedzibie 

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Czeladzi przy ul. Staszica 47. 

   

§ 2 

1. Powołuję komisję kwalifikacyjną w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, 

dla Pani Edyty Czech, nauczyciela stażysty, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela 

kontraktowego, w składzie: 

1) Pani Renata Paluch, dyrektor szkoły – jako przewodnicząca komisji; 

2) Pani Joanna Filip, wicedyrektor, nauczyciel wspomagający – jako członek komisji; 



3) Pani Joanna Skonieczna, opiekun stażu – jako członek komisji. 

2. Posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie 

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Czeladzi przy ul. Staszica 47. 

 

§ 3. 
 

1. Powołuję komisję kwalifikacyjną w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, 

dla Pani Karoliny Materny, nauczyciela stażysty, ubiegającej się o awans na stopień 

nauczyciela kontraktowego, w składzie: 

1) Pani Renata Paluch, dyrektor szkoły – jako przewodnicząca komisji; 

2) Pani Joanna Skonieczna, przewodnicząca Zespołu Integracyjnego – jako członek komisji; 

3) Pani Małgorzata Wikarek, opiekun stażu – jako członek komisji. 

2. Posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie 

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Czeladzi przy ul. Staszica 47. 

 
§ 4. 

 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

                                                                                                              Renata Paluch 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 

im. Janusza Korczaka w Czeladzi 

 


