
ZARZĄDZENIE NR 11
MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 16 kwietnia 2021 r.

w sprawie powołania zespołu oceniającego do rozpatrzenia wniosku o ponowne 
ustalenie oceny pracy dyrektora

Na podstawie art. 6a ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm.), § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy 
nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania 
zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1625), 
§ 6 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie stanowiącego 
załącznik do zarządzenia Nr 27 Mazowieckiego Kuratora  Oświaty z dnia 18 maja 2018 r. 
w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie 
zmienionego zarządzeniem Nr 31 z dnia 22 maja 2019 r. oraz § 1 zarządzenia nr 11 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie zasad powoływania i trybu 
pracy zespołu oceniającego do rozpatrzenia wniosku o ponowne ustalenie oceny pracy 
zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się zespół oceniający do rozpatrzenia wniosku o ponowne ustalenie oceny pracy 
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku, ul. Piasta 
Kołodzieja 7, 09-400 Płock, w składzie określonym w § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu 
dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, 
składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania 
odwoławczego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1625), który imiennie został określony w załączniku 
nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Posiedzenie zespołu, o którym mowa w § 1, ustala się na dzień 19 kwietnia 2021 r. 
 o godz. 1000 w Delegaturze w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie, 
 ul. Kościuszki 20, sala 24, II piętro.

§ 3. Z przebiegu obrad zespołu, o którym mowa w § 1, sporządza się protokół, który podpisują 
wszyscy członkowie zespołu.

§ 4. Protokolanta wyznaczy dyrektor Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Delegatury w Płocku Kuratorium 
Oświaty w Warszawie.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

w z. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
     /-/ 

                 Dorota Skrzypek
     Mazowiecki Wicekurator Oświaty 
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