ZARZĄDZENIE NR 178/19
BURMISTRZA CIECHOCINKA
z dnia 21 listopada 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy
na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia stawki wynagrodzenia
ekspertów uczestniczących w pracach Komisji
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 9g ust. 2 w związku z art. 91d pkt
2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2019 r., poz.
2215 ) 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 2018 r., poz. 1574 ze zm.) zarządzam, co następuje:
§1 Powołuję Komisję Egzaminacyjną na dzień 25 listopada 2019 r. dla p. Izabeli
Rakusiewicz –nauczycielki wychowania przedszkolnego w Przedszkolu
Samorządowym nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku, ubiegającej się o awans
zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w następującym składzie:
1. Danuta Kapelaty-Hryniewicz - przewodnicząca Komisji, przedstawiciel organu
prowadzącego,
2. Krystyna Sobczak – członek, przedstawiciel organu sprawującego nadzór
pedagogiczny,
3. Iwona Rutecka – członek, dyrektor przedszkola, w którym zatrudniony jest
nauczyciel,
4. Małgorzata Gontarek – członek, ekspert z listy ustalonej przez Ministra Edukacji
Narodowej,
5. Mirosława Leszczyńska – członek, ekspert z listy ustalonej przez Ministra
Edukacji Narodowej.
§ 2 Tryb pracy Komisji Egzaminacyjnej określa Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu
zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574 ze zm.).
§ 3 Komisja Egzaminacyjna powołana jest na czas postępowania egzaminacyjnego.
§ 4 Ustalam stawkę wynagrodzenia eksperta z listy Ministerstwa Edukacji
Narodowej uczestniczącego w pracach Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości 130 zł
(brutto) za rozpatrzenie jednego wniosku.
§5 Wykonanie zarządzenia powierzam inspektorowi ds. oświaty i wychowania.
§6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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