
 ZARZĄDZENIE NR 323/2021

BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ 

z dnia 23 lipca 2021 roku 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego

dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

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

z 2020 r. poz. 713 z póżn. zm.), art. 9g ust. 2 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Na-

uczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz 2215 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra

Edukacji  Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r.  w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego

przez nauczycieli (Dz. U.  z 2020 r. 2200) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela

mianowanego zwaną dalej Komisją.

§ 2. Tryb pracy Komisji Egzaminacyjnej określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

§ 3. Komisję Egzaminacyjną powołuje się na czas postępowania egzaminacyjnego. 

§ 4 Komisja rozwiązuje się z dniem zakończenia postępowania egzaminacyjnego. 

§ 5. Skład osobowy Komisji zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Centrum Usług Wspólnych w Izbicy 

Kujawskiej oraz dyrektorowi szkoły.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

            BURMISTRZ

     mgr Marek Dorabiała



Załącznik

do Zarządzenia Burmistrza Izbicy Kujawskiej

Nr 323/2021 z dnia 23 lipca 2021 roku 

Skład osobowy Komisji przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela

mianowanego w dniu 16 sierpnia 2021 roku:

Skład Komisji Egzaminacyjnej powołanej  do przeprowadzenia egzaminu dla Pani Aliny 

Mikołajewskiej nauczycielki Szkoły Podstawowej im. Konrada Jażdżewskiego  w Błennie 

w dniu 16 sierpnia 2021 roku.

1. Agata Szmudzińska    – przewodniczący -  przedstawiciel organu prowadzącego szkołę.

2. Ewa Adamczyk                – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

3. Małgorzata Baraniak    – dyrektor Szkoły Podstawowej w Błennie.

4. Sława Agata Gęśla           – ekspert z listy ekspertów ustalonych przez MEN.

5. Andrzej Gralak                 – ekspert z listy ekspertów ustalonych przez MEN.

6. Marianna Płachecka         – przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego.

            BURMISTRZ

     mgr Marek Dorabiała


