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ZARZADZmRE Fm  lO7/2016
BtJRnAISTRZA  I)RAWSKA POMORSI,REGO

(         z aria 03 siexpnia2016 I.
m

:c[:aa

w  sprawie powolania homisji egzaminacyjnej dla nauczy
na stopich nauczyciela mianowanego.

Napodstawie art.  9g ust. 2 i 5 ustarvy z dnia 26  sty

ubiegajacego sic o awans

1982 I. Kata Nauczyciela

(T-j.  Dz. U. z2014 I- poz.  191;  zm.:  Dz.  U.  z 2015 I. pop  3f7,poz.  1268  ipoz.  1418  oraz

z 201 6 I. poz. 668.),  Bu-istrz Drawska Pomorskiego  zarzadza co mast?puje:

§  1.  Powofuje  si?  Komisje  Egzaminacyjng  dla  Pana  Tomasza  Dudki  -  nauczyciela
kontralctowego  SZkely Podstawowej  w Drawshal Pomorsldm, ubiegajapego  sic  o  awans na

stopieh nauczyciela mianowanego - zwaap dalej "komisjq"a  W  nastgPujqC)- Skladzie:

1)   Morika Chmielecka- przedstawiciel organu prowadzapego sZkoI? - przewodniczapa,

2)   Morika Sierant - przedstawiciel organu spravI]japegO nadZ6r pedagogiczny,

3)   Joanna Szewczyk - dyrektor Szholy Podstawowej w Drawsku PomoJ-Skim,

4)   Ewa Mierzwiinska- przedstawiciel zwiqZinl za.wodowego,

5)   Zbigniew Buczek- ckspert,

6)   Malgorzata hfr6z - ekspert.

§  2.   OIneSla  sis  Regulamin  pracy  komisji  b?dapy  zalapznikiem  do  niniejszego

zarzadzenia,  opracowany  w  oparciu  o  art.  9  a  do  9  ha  ustarvy  Karta  Nauczyciela  oraz

Roxporzqdzenie Ministra Edulracji Narodowej z dria 1 marca 2013 I. w sprawie uzyskiwania

stopni awansu zawodowego przez nauc.zycieli a)z_ U. z 2013r. poz. 393).

§ 3. Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podj?cia.



Zalqcznik do Zarzadzenia Nr 107/2016
Burmistrza Drawska Pomorskiego

z dnia 03 sierpnia 20|6r.
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ala  z2a!j€Zl/-Cie!a.Jbieg3jgCegg  Sis  O   a.=-ya225. na  Slop.lei Zl.=3=€Zi/Ciele  i=-iaaoY!.£aeg€-

?I. Zasedy os6Lnle p1-aC-,y. keZrl-iSji €_eZarirlaCyjn-ej dla r=ailC47-Cieli.a?oiega-jap),.ch sic a awaLilS
m s=.opie-ri. aaucayciela pr-iaJn-OWanegO= Z1*.anej dalej "ken-!Sjglt

1)   Wndoski     r-auc2i/Cieli     ken+cktOWyCh     ubiegajapyCh     Si`=     a     S{OPie£'     nauczyci`ria
3riaLT`-OWan-ego   rOZPatf}1-y-aae Sa iV. kOlejnOSci ich lxpiJr\ml.

2)   Orga1,  kI6ry powoi.al kemisj§' egzan-lil-aCyj_a?I  Zapowria jej  O'es.fug_:  aden;riStraCyjaO -
biurow? oraz pokryw.a laydaid ZWieZane a jej dZial.ainO5cia.

§ 2. Zasady szczeg61tO-We Pracy kOrZriSji.
I)   Do zeded przewodiczecego froaeisj'i aalerty v/. szcaeg6hoSci:
a)   kierow-arie oracanj korfusji)
b)   stwi--rdzari; tozsanosci cz!ock6w kon!sji;
a)   stwierdza±ie obec31Odei CZ!Ock6w homisji mposie5z=ri.a;
a)   przypordrale  a  obowiezfu  przestrz=_gala  postanow.ied  wyrikajapych  a  _I)rzs_I)is6w-

ustavy a ochrorie dan-ycfi oso'oowJ.Ch,
•e)   wy2HacZarie i)rdckOlanea,     .

S    cam-w-anie  ma  ZgOchOS,^.ig     CZimEOSci  podejmowaaych  p=z.±z  komisjS  a  prze,isa:::3i
praWa,

J=)   PiSemnie   POW/iadaLriaaie   nauCZy.Ciela   i   CZiOck6w-   hoTnL=iSji   a   rriejSou   i   ter=ri:lieegzalu,
i)   p_rzygotovy-w-ai-1e  a!ki6w  pea.i/rlrty+Ch  Prrty-data;y.Cb  W  POS=.apOWa±ir  eJeZaalaar.yj=ys:lil,
I      a kt6rych rco ga  ke-rzysta6  na.ucz.,y-ciele ubiegajgcy. sis  a  a.ixp-a31S  na SiOt)lei halJCZi/.Ciela

mianowane go-a-rag czicko.yvie korisji,
i)    przedstawlinie ll_aucaycielov-vi cZtck6w. kerisj'i!
i)    Eat)o2fiarie nauCZyCiela Z Planem TJ=Z€bieg= egZaLTmLi±u=
k)   o§aszaLnje  llauCayCi:elo.yvi. ivytri!d   Eeeel-riu   W-  deeCr!OSc-i     w-seyslikich   cziededw

korisji,
.i)_, je2eli    v-ryrik    egz=mir1=   jeS=L   po-n/ray-yyrl;r,   vyd33ie   llalJCZVCielOwi   ZaSw31edcz€ria

a zdalu eexaJ7TIJinu.
a)   przekaz)rty-.al¢  or;ale-a.+,.i  OOWOliljeCerm-u kOndSj? Pekn.ej  dOhaentaCji  PraC  kO3=iSji,

1lj.:

-  pror.6kofu podpisanego  prz€z wszl/stkich czEonk6w kozEiSji +-vTaZ Z Zetap23!iik-BLm.i)
-  `mrios-k.a.ntLuCeyt*eLa \uraz a dok-`L=mer\±qC-iq3

~  kserokopii wydaLt}.ago n-auC-7-/CielC-wi Za3wiedcze33ia a Zrl-a=niu a_gZanine.

2)   Zadala korisji:
a)    koaeisja    oLldejH1-1lje    rOZstrZygr-i=Cia    W   Ob3Cso5c!l   co   -I_ajmdej?-/3  a:x=edil   SV,.OiCi^=

cztoul.-6w,
b)    w      s_c'rawac_h!      doiy.czapyc:--      _orac      ke-7rLiSji      a-=Za+_in-ac-'Vjr\_ej      _njeu=eoulo.i/a31:rC:r-

•w.    I--ozoorzedzein.  Minjstra    Edikecji    b-.LradOWej    Z    ddia    i    r!arC-a    iOl3    I.

w   st}ra--¢,1:e  'uZJSLdt,iraa!g    stooni   ,a-ffaL"S,I   Za,rode,;/.ego   PrZeZ   n-alJCZyCie,lit  @Z.LL
a?jo13   =.   poz.393,I   decydej:   keaeisja-  T.,-  drO6z=   g!osow-='ja  ztyryt<;-al  v/iekszo,3ci€

g!os6-.,.`/ o'o€cnych na pc)sisdz=Eji1=  C-7iO±r_6=fr,.
c)    pc/sis.Lz.a.ia hof=-isji. s± =e=ilK-rtiiS==,.



a)   -v.y.sz}..s:k!^-h cz?oil-k6.vv komisji obc)`,-viel`7J2je ZaSeda a,echo+`vlania iajen_ricy ob1-ad=
a)     I)rze9rOi,-,,.a€Zeriie   eEZarjll_a   di,i   niuCZV.Ciela   ub,:egajgCegO   Sic   a   Etv-.,,anS   r\-a   stopieli

Lt\€uCL.iVCi€ia_ TnianLO -v.Vase eO.

IO    ke±d-v.' a c2EonJi6.fy- ko-Tr-iSJ i  o¢eria spe!riine przez -cz:fciela v-v=rmaga-i -nJezbe,±n-yc[1
do uz?-s1±inja s-Lot)nia aWanSu Za-WOdOV/ego, \I.Y. PucktaC:n- We-3fug skali od 0 do  10;

a)   Eta  podsta¢-y.ie  tic-zb:y-  puck--t6+.y-  przyznan;,.c:n-  prz€z  pos7-CZeg6lnycbl  CZIOnk6w  -kem-isji
oblicza  sis  Sredniq  ar}imety.czna puck:6w,, z ty.ru,  Ze jeZeli  liczba  czi.oI1!t6w-  komisji

jest  vvi`=ksza  niz  3,  odrzuca  sis  jecha  nejvy=v.Zszg  i je€-n-a najifeszg ocene  punfrowq,.
przy    czym    nauczyciel    zd±.I    egzaH;in    PrZed    kOmiSjq;    je±=li    ObliCZOna    Srednia
aLrythery.CZna Pun-|=6w w-ynosi co najmnic-i 7,.

h)   komisja  egzaminaey.jna vydaje   nauczycielowi  zafwiadczerie    o    zdalu egzaninu
- rejestr vydanych zafwiadez€ri prow.edzi orgafl) kt6ry pow-oial komisje,

i)     z przebiegr pracJ,- kOmiSji  SPorZedZany. jest PrOtok6! zawieraj?cy TV. SZCZeg6ha-o5ci:
- date i rieJsce posiedzeria koulsji,
_  riom i rmzwiska czionk6w komisji,
_  iriona  i  nezwiska   os6b  uczesinczapych  w  pracach  komisji    w  cia-alcterze
obserwatora,
- p./tania zadane nanczycielowi w czasie egzaninu oraz info-acje a udzielorl-,/-ch
DrZeZ nauCZyCiela odpow-iedziach_-
- uzyskane przez nauezyciela oceny punkcowe,
- Sredriq ap;imetyc2ng Punkt6w,  a kt6rej mov,/-a w i  13  ust.  2 i 3 roxporzedzeria
Ministra Edrkacji Narodowej a dria 1 marca 2O l3 I. w sprawie uzyskiwania stopri
awansu zawodowego przez nanczycieli @z. U. z 2013 I. poz_ 3 93),
- u2:aSadrienie rOZStrZygnieCia kOmiSj i,
- podpisy czionk6w kemisji uezestniczqcyoh w-jej pracachl

i)    po  zckchczalu  prac  kc)misji  pzev-y-odiczapy  niezwloc2mie  PrZekaZuje  dO  Organu
prowadzacego  protok6i  i  dokunerfecj?  kchsji oraz TwiOSek VIaZ  a dOIaJmeniaCjq
alozonq przez nqucayciela,

k)   a  ctwilq  przejecia  przez   organ  pro-vvadzapy  w./w  dokumentacji,   korisj_a  zosta-je
ro2WiaZara.


