
ZARZĄDZENIE Nr 129/16
BURMISTRZA TRZCIANKI

z  dnia 27  czerwca 2016 r.

w  sprawie  powołania  Komisji  Egzaminacyjnej  dla  nauczyciela 
Łukasza  Mleczaka,  ubiegającego  się  o  awans  na  stopień 
nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) i art. 9g ust. 2, w związku z art. 91d pkt 2 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 
ze zm.) zarządza się, co następuje:

§  1.  W  celu  przeprowadzenia  egzaminu  nauczyciela  Łukasza  Mleczaka, 
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, powołuje się 
Komisję Egzaminacyjną, zwaną dalej Komisją, w składzie: 

1) przedstawiciel  organu  prowadzącego  szkołę  –  Grażyna  Zozula – 
przewodniczący Komisji;

2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – członek Komisji;

3) dyrektor Zespołu Szkół w Siedlisku – Piotr Husak – członek Komisji;

4) przedstawiciel  Związku  Nauczycielstwa  Polskiego  oddział  w  Trzciance  – 
członek Komisji;

5) dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej:

a) Beata Wołk – członek Komisji,

b) Grażyna Kordek-Zozula – członek Komisji.

§ 2. Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Trzcianki.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.



UZASADNIENIE

do zarządzeń  Nr 126/16,  127/16,  128/16,  129/16,  130/16,  131/16 
Burmistrza  Trzcianki  z  dnia  27  czerwca  2016  r.  w  sprawie 
powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających 
się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zgodnie  z  art.  9g  ust.  2,  w  związku  z  art.  91d  pkt  2  ustawy  Karta 
Nauczyciela  Burmistrz  Trzcianki,  jako  organ  prowadzący,  powołuje  komisje 
egzaminacyjne w celu przeprowadzenia egzaminu nauczycieli ubiegających się 
o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Nauczyciele:  Magdalena  Szymczak  –  Gminne  Przedszkole  Nr  1 
w  Trzciance,  Marta  Jęśko  –  Gminne  Przedszkole  w  Siedlisku,  Tomasz 
Ziuziakowski  –  Zespół  Szkół  w  Siedlisku,  Łukasz  Mleczak  –  Zespół  Szkół 
w Siedlisku, Daria Wolska – Gminne Przedszkole Nr 4 w Trzciance, Paulina 
Ratajczak – Gminne Przedszkole Nr 4 w Trzciance złożyli wnioski o podjęcie 
postępowania  egzaminacyjnego  na  stopień  awansu  zawodowego  nauczyciela 
mianowanego. Wnioski spełniają wymogi formalne, w związku z czym należało 
powołać  komisję  egzaminacyjną.  Egzamin  zostanie  przeprowadzony  w  dniu 
14 lipca 2016 r.
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