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Uchwała Nr
Zarządu Powiatu Łowickiego

w

sprawie:

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela
się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

ubiegającego

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 595; zm. poz. 645, z 2014 poz. 379 i 1072) i art. 9b ust. 2, oraz art. 91 d
pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191
i 1198); oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz.
393) Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala co następuje:
§1.
Powołuje
się komisję
egzaminacyjną dla nauczyciela przystępującego
do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 11 grudnia 2014 r.
w składzie określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§2. Wynagrodzenie dla ekspertów z listy ekspertów ustalonej przez MEN określone zostanie
w odrębnie zawartych umowach cywilnoprawnych.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

I
Starosta Łowicki - Krzysztof Figat
Wicestarosta Łowicki - Dariusz Kosmatka
Członek Zarządu Powiatu Łowickiego —
Grażyna Wagner
Członek Zarządu Powiatu Łowickiego
Krzysztof Janicki
Członek Zarządu Powiatu Łowickiego —
Mieczysław Szymajda

UZASADNIENIE
W związku ze złożeniem wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego
dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powoływana
jest komisja zgodnie z art. 9g ust. 2 i art. 9ld pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.). Zgodnie z § 14 ust.
4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie
uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393) organ,
który powołał komisję egzaminacyjną, zapewnia jej obsługę administracyjno-biurową
oraz pokrywa wydatki związane z jej działalnością.
Termin posiedzenia Komisji Egzaminacyjnej wyznaczono na dzień 11 grudnia 2014 roku.

Załącznik do Uchwały
Nr ...fo lt.f.< (M k...................
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia M . U s t o p & d f t . «
1. W skład Komisji Nr 1/2014 do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego
dla Pana Roberta Wyczyńskiego - nauczyciela wychowawcy w Młodzieżowym Ośrodku
Socjoterapii w Kiernozi, ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego powołuje się:

1. Teresę Wicher
2 . Ryszarda Zakonnika

3. Dorotę Zielińską
4 . Ewę Rutkowską

- przedstawiciela organu prowadzącego, jako jej
przewodniczącego;
- przedstawiciela organu sprawującego nadzór
pedagogiczny;
- dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Kiernozi;
- eksperta z listy ekspertów ustalonej przez MEN;

5. Teresę Janicką-Panek - eksperta z listy ekspertów ustalonej przez MEN.

STARO STA

IOVłTCK3

Krzyszip, Figat

