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Uchwała Nr ~

Zarządu Powiatu

w

sprawie:

powołania

postępowania
nauczyciela

komisji

egzaminacyjnej

egzaminacyjnego
mianowanego

Kolskiego

związanego

w

celu

ze

przeprowadzenia

zdobyciem

przez nauczyciela kontraktowego

stopnia

Pana Szymona

Jastrzębskiego.
Na podstawie art. 9g ust. 2 r art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.) oraz § 10
rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia
1 marca 2013 roku w sprawie
uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393.)
Zarząd Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:

§1
Powołuje

się

egzaminacyjnego
nauczyciela
1)

komisję

w

celu

kontraktowego

Przedstawiciel

egzaminacyjną
uzyskania

Szymona

organu

do

stopnia

Jastrzębskiego

prowadzącego-

przeprowadzenia
nauczyciela

postępowania

mianowanego

przez

w składzie:

Przewodniczący

komisji

egzaminacyjnej

Pan(i) Anna Pajor.
2) Eksperci

z listy ekspertów

a) Pan (i) ..~~
b) Pan(i)

Ministerstwa

Edukacji

Narodowej:

~r.~e~

~

,

.}.Y.f.~i;.t;r:.$.'~~

3) Przedstawiciel

organu

.

sprawującego

nadzór

pedagogiczny

Pan (i)

.,w?::?(?-: ..~9..-?!.~. ~p.~~~
4) Dyrektor

Zespołu

Szkół

w Kole Pana Mieczysław

.

Ekonomiczno

- Administracyjnych

im. Wł. i St. Grabskich

Drożdżewski.
§2

Wykonanie

uchwały

powierza

się Naczelnikowi

§3
Uchwała

wchodzi

w życie z dniem

podjęcia.

Wydziału

Oświaty,

Kultury

i Sportu.

-.
UZASADNIENIE
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DO UCHWAŁY NR 00:)):>.
ZARZĄDU

t(A

Z ON lA

w

sprawie:

powołania

postępowania
nauczyciela

POWIATU

.

egzaminacyjnej

egzaminacyjnego

mianowanego

KOLSKIEGO

W11- ()':.

()tiHl-f0(L

komisji

.

związanego

w 'celu przeprowadzenia
ze

zdobyciem

przez nauczyciela kontraktowego

stopnia

Pana Szymona

Jastrzębskiego.

W oparciu o art. 9 g ust. 2 i 5 art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982
roku - Karta
oraz § 10
w

Nauczyciela

(tekst

rozporządzenia

sprawie

egzaminacyjną

r.,
dla

stopni

poz. 393)
nauczycieli

awansu

organ

egzaminacyjną
możliwości
w której

organu

ubiegającego

w

przez

szkołę

ubiegających

nadzór

zapewnić

zawodowej

komisję

się o awans zawodowy

pedagogiczny.
w

nauczycieli

powołuje

W pracach komisji egzaminacyjnej

bierze udział

Powołując

komisję

niej udział ekspertów,

odpowiadającej

jest zatrudniony

się o stopień

Ze względu
określony

również

o specjalności
nauczyciel

prowadzący

sprawującego

należy

z dnia 1 marca 2013 roku

zawodowego

kontraktowych

na stopień nauczyciela mianowanego.
przedstawiciel

Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.)

Ministra Edukacji Narodowej

uzyskiwania

(Dz. U. z 2013

jednolity:

oraz specjalności

typowi

w

miarę

i rodzajowi

zawodowej

szkoły,

nauczyciela

awansu zawodowego.

na tryb postępowania

rozporządzeniu

w sprawie awansu zawodowego

Ministra Edukacji

(Dz. U. z 2013 r., poz. 393) uzasadnionym

nauczycieli

Narodowe z dnia 1 marca

2013 r.

jest podjęcie uchwały.
NACZELNIK
WydziałuOŚWi~el
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