
                                                  Zarządzenie Nr  141  / 2022                            

Burmistrza Miasta Poręba 

z dnia  11 lipca 2022r. 

w sprawie: powołania  komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 

ubiegającego się o awans na  stopień nauczyciela mianowanego 

 

   Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022r., 

poz. 559 z późn.zm.), art. 9g ust.2 w związku z art.91d  pkt2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta 

Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1762 z późn. zm.), zarządzam co następuje: 

§ 1. Powołuję komisję egzaminacyjną dla Pani Izabeli Orman  nauczyciela  kontraktowego, 

zatrudnionego na stanowisku nauczyciela współorganizującego proces kształcenia w Szkole 

Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Porębie, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela  

mianowanego. 

§ 2. 1. W skład komisji egzaminacyjnej, o której mowa w § 1 wchodzą: 

1) Ryszard Spyra – przedstawiciel organu prowadzącego, jako jej przewodniczący, 

2) Agata Boryka - starszy wizytator - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

3) Małgorzata Dychus  – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Porębie, 

4) Krystyna Koczur – ekspert ds. awansu zawodowego z listy ekspertów MEN, 

5) Urszula Czerwińska – ekspert ds. awansu zawodowego z listy ekspertów MEN, 

6) Beata Cichecka - przedstawiciel związku zawodowego  ZNP O/Poręba                                                                                      

2. W przypadku zaistnienia  okoliczności (choroba, etc.) uniemożliwiających uczestnictwo w pracach 

komisji egzaminacyjnej przez poszczególnych jej członków, uczestnictwo osoby zastępującej 

nieobecnego członka komisji w jej pracach uzależnione jest od przedłożenia imiennego upoważnienia 

wystawionego w formie pisemnej przez organ wskazujący swojego przedstawiciela do prac w komisji. 

3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2 należy przedłożyć w dniu przeprowadzenia egzaminu, 

najpóźniej przed  rozpoczęciem prac komisji. 

§ 3. 1. Tryb działania Komisji określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia                           

26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (t. j. Dz.U.                

z 2020r., poz. 2200). 

2.Zadaniem komisji egzaminacyjnej jest podjęcie postępowania egzaminacyjnego i przeprowadzenie                                      

egzaminu. 

3.Komisja ulega rozwiązaniu po zakończeniu postępowania egzaminacyjnego. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

        

 

                                                                                               Z up. Burmistrza Miasta Poręba  
             Sekretarz Miasta Poręba 
                                                                                                                              Barbara Baran       
                                                                                                        
                                                                                                                                



 


