
Uchwała Nr

Zarządu Powiatu Kolskiego 

z dnia.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania 
egzaminacyjnego związanego ze zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego przez nauczyciela 
kontraktowego Panią Mirelę Kokocińską.

Na podstawie art. 9g ust. 2 i ust 5 oraz art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 zpóźn. zm.) Zarząd Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:

Powołuje się komisję egzaminacyjną, do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego w celu 

uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego przez nauczyciela kontraktowego Panią Mirelę 

Kokocińską, w składzie:

1) Przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący komisji egzaminacyjnej-

Pani Dorota Szkudlarek

2) Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - Pani Sławomira Kurpik

3) Dyrektor ZOEW w Kole - Pan Dariusz Kupiński

4) Eksperci z listy ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej:

a) Pan Andrzej Sikorski

b) Pan Adam Mazgajczyk

5) Ponadto w skład komisji wchodzi przedstawiciel Związku Zawodowego Komisji Międzyzakładowej

Oświaty i Wychowania „NSZZ SOLIDARNOŚĆ” - Pan Mariusz Kaszyński

§2

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Kolskiego

1. Starosta - Robert Kropidłowski............

2. Wicestarosta - Sylwester Chęciński.....

3. Członek Zarządu - Waldemar Banasiak..

4. Członek Zarządu - Zbigniew SzareąkkC

5. Członek Zarządu - Henryk Tomczak



I.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY

ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO 
Z DNIA., . Ma....

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania 

egzaminacyjnego związanego ze zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego przez nauczyciela 

kontraktowego Panią Mirelę Kokocińską.

W oparciu o art. 9g ust. 2 i ust. 5 oraz art. 9Id pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku- Karta
.1 

Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.) oraz §10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez 

nauczycieli (Dz. U. z 2020r. poz. 2200) organ prowadzący szkołę powołuje komisję egzaminacyjną dla 

nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

W pracach komisji egzaminacyjnej bierze udział przedstawiciel organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny.

Powołując komisję egzaminacyjną należy również zapewnić w niej udział ekspertów, 

posiadających kwalifikację do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego samego typu co szkoła, 

w której nauczyciel jest zatrudniony, z których co najmniej jeden, w miarę możliwości naucza tego 

samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć.

Ze względu na tryb postępowania w sprawie awansu zawodowego nauczycieli określony w wyżej 

wymienionym rozporządzeniu uzasadnionym jest podjęcie uchwały.

Z uwagi na założony wniosek przez nauczyciela zgodnie z art. 9g ust. 5 ww ustawy Karta 

Nauczyciela, organ powołujący komisje egzaminacyjną zapewnia w jej składzie co najmniej jednego 

eksperta pełniącego funkcję związkową.
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