PROJEKT

Uchwała Nr …/…/2015
Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 22 czerwca 2015 roku
w sprawie: trybu pracy i składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tj. Dz. U. z 2013, poz. 595 z późn. zm.1) art. 9g, ust. 2 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2014 r. Nr 191 ze zm.2)
Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:
§1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania
egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego, zatrudnionego w szkołach i placówkach oświatowych, dla
których Powiat jest organem prowadzącym.
§2. Powołuje się skład osobowy Komisji, o której mowa w §1, który zawarty jest
w załączniku do niniejszej uchwały.
§3. Ustala się termin posiedzenia Komisji, o której mowa w §1 na dzień 7 lipca 2015
roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim.
§4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Sępólnie
Krajeńskim.
§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Powiatu:

1
2

Jarosław Tadych

………………………

Andrzej Marach

………………………

Danuta Zalewska

………………………

Katarzyna Kolasa

………………………

Kazimierz Fiałkowski

………………………

Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379, 1072
Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 357

Uzasadnienie
do Uchwały Nr …/… /2015
Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 22 czerwca 2015 roku
Zgodnie z przepisem art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 września 1982 r. – Karta Nauczyciela
(tj. Dz. U. z 2014 r. Nr 191) komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans
na stopień nauczyciela mianowanego, w której skład wchodzą:
 przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący,
 przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 dyrektor szkoły,
 dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania,
powołuje organ prowadzący szkołę.
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