
UCHWAŁA Nr 316/2022

Zarządu Powiatu w Radziejowie

z dnia 23 listopada 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli

ubiegających się o awans na stopień nauczyciela

mianowanego.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

powiatowym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.) oraz art. 9g ust. 2 oraz art. 91 d pkt. 2

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn.

zm.'] ustala się, co następuje:

§ 1. Skład Komisji Egzaminacyjnej powołanej dla Pani Klaudii Małeckiej - nauczyciela

chemii w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie

1) Jacek Kaleciński - przedstawiciel organu prowadzącego, Przewodniczący Komisji

Egzaminacyjnej;
2) Mirosława Leszczyńska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

3) Grzegorz Sobczak - dyrektor Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie;

4) Krzysztof Chrzanowski - ekspert;

5) Tamara Kozikowska - ekspert;

§ 2. Zadaniem Komisji, o której mowa w § 1, będzie przeprowadzenie postępowania

egzaminacyjnego zgodnie z postanowieniami określonymi w rozdziale 3a ustawy z dnia 26

stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, a także rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z

dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Edukacji narodowej uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. z

2020 poz. 2200 ).

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. poz. 935, 1116



§ 3. Ekspertom z listy ekspertów ustalonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki

powołanym do składu Komisji Egzaminacyjnej zapewnia się obsługę administracyjno -

biurową oraz pokrywa się wydatki związane z jej działalnością.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Radziejowskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

W związku ze złożonymi do dnia 31 października 2022 roku wniosku nauczyciela o

wszczęcie postępowania egzaminacyjnego o stopień awansu zawodowego na nauczyciela

mianowanego, organ prowadzący szkołę ustala skład Komisji Egzaminacyjnej, zapewniając w

niej udział ekspertów z listy ekspertów Ministerstwa Edukacji i Nauki i przeprowadza

postępowanie egzaminacyjne do dnia 31 grudnia br.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.


