
      Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  75/CUW/17 

BURMISTRZA  MIASTA  CHEŁMŻY 

z dnia 26 czerwca  2017 r. 

 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans 

zawodowy na stopień nauczyciela  mianowanego. 

 

        Na podstawie art. 9 g  ust. 2 i 5 w związku z art. 91d  pkt. 2, ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r.  Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) zarządzam, co następuje:  

 

      § 1. 1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla pani Magdaleny Tomczyk  -   nauczyciela 

Przedszkola Miejskiego nr 2 w Chełmży, ubiegającą się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego, w składzie: 

1.  Marek  Kuffel   -  przewodniczący, 

2. Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, 

3.  Dorota Kurkowska  - dyrektor Przedszkola Nr 2, 

4. Katarzyna Brożek – ekspert,  

5. Anna Blum– ekspert. 

 

  2. Zadaniem Komisji Egzaminacyjnej jest podjęcie postępowania egzaminacyjnego                             

i przeprowadzenie egzaminu dla w/w nauczyciela kontraktowego.   

 

    §  2. Wykonanie zarządzenia powierzam  Przewodniczącemu Komisji.  

 

    §  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do Zarządzenia Nr  75/CUW/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia  26 czerwca 2017 r.  

w sprawie powołania składu Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się             

o awans zawodowy na stopień nauczyciela  mianowanego. 

 

Uzyskiwanie poszczególnych stopni awansu zawodowego odbywa się na różnych 

poziomach: stażysta zostaje nauczycielem kontraktowym w wyniku postępowania 

kwalifikacyjnego na szczeblu szkoły. Mianowanie może uzyskać nauczyciel kontraktowy w 

wyniku egzaminu na szczeblu gminy, wobec komisji powołanej przez organ prowadzący 

placówkę oświatową.  

 W bieżącym roku szkolnym jeden nauczyciel kontraktowy ukończył staż uprawniający 

do przystąpienia do egzaminu.  

 Zgodnie z art. 9g ust. 2  i w związku z art. 91d pkt 2 Karty Nauczyciela należy powołać 

Komisję Egzaminacyjną na szczeblu miejskim. Powołany powyżej przepis obliguje do 

następującego składu komisji: 

1. przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący komisji, 

2. przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

3. dyrektor placówki, której nauczyciel przystępuje do egzaminu, 

4. dwaj eksperci z listy MEN:  w tym  jeden  posiadający kwalifikacje do zajmowania 

stanowiska nauczyciela  w szkole  tego samego typu i rodzaju oraz co najmniej jeden 

nauczyciel tego samego przedmiotu,  

5. ewentualnie przedstawiciel związku zawodowego- na życzenie nauczyciela 

    Proponowany skład jest zgodny z przepisami. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 


