
B    U    FI    M    I    a    I    R    Z
Drawska PomorskiegO ,

ul.Gen.\M.Sikorsk'legO 41
78-5C)0 Drawsko Pomorskie

•al_  oo4-3633485;  fax.  094-3633113

ZARZ4DZENIE Fm  108/2016
BtJRI\flSTRZA  DRAWSKA POMORSKIEGO

z dnia 03 siexpnia2016 I.

w   sprawie powolania komisji egzaminaeyjnej  dla nauczyciela ubiegajacego si? o awans
na stopiefi nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art.  9g ust.  2 i 5 ustarvy z dnia 26  stycznia  1982 I. Kauta Nauczyciela

(T.j.  Dz.  U.  z 2014 I.  poz.  191;  zm.:  Dz.  U.  a  2015  r.  poz.  357,  poz.  1268  ipoz.  1418  oraz

z 2016 r. poz. 668.),  Burmistrz Drawska Pomorskiego  zarzadza co nastgpuje:

§    1.   Powofuje   si?   Komisj?   Egzaminacyjnq   dla   Pani   Katarzyny   Nowak-Kulpy
- nauczyciela kontralctowego  SZkely Podstawowej w Drawsku Pomorskim, ubiegajqcego  si?

o awans na stopied nauczyciela mianowanego - zwana dalej  ,,komisja,,?   w   nastepujqc]-

sldadzie:

1)   Monika Chmielecka - przedstawiciel organu prowadzacego szkole - przewodniczapa,

2)   Monika Sierant - przedstawiciel organu sprawujqcego nadz6r pedagogiczny)

3)   Joanna Szewczyk - dyrektor Szkoly Podstawowej w Drawsfu Pomorsldm,

4)   Ewa Mierzwihska -  przedstawiciel zwiapku zawodowego,

5)   Matgorzata Mr6z -  ekspert,

6)   Alina T)apilo - ekspert.

§   2.   Okre5la   sic   Regulamin  p1.aCy   kOmiSji   bedqCy   ZalqCZnikiem   dO   niniejSZegO

zarzadzenia,  opracowany  w  oparciu  o  art.  9  a  do  9  h  usta`vy  Karta  Nauczyciela  oraz

Rozporzqdzenie Minist1.a Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 I. w sprawie uzyskiwania

stopni a+su

/

zawodowego przez nauczycieli 0)z. U. z 2013r. poz. 393).

§ 3. Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podj?cia.
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Zalacznik do Zarzqdzenia Nr 108/2016

Burmistrza Drawska Pomorskiego
z dnia 03 sierpnia 2016r.
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§1. Zesady og6!r.e pracy. keHTin:Sji €gZainHaCyj_rej dla f=ailc-ay-cieli 1=biegajapy.ch sic a  avv-ails
aa a?_opief_ rlaueZyCiela pr-iaLn-OWallegO, Zlfr-anej  a,alej  I,.-kOI¥.1: Sj?"

1)   Wriosli     I-auezl/cieli     kontraktovych     ubie-eajqcych     sL=     a     stopieiJ     na,JCZyC`:eta
ndaLt1-a-y-y.anegO   rOZi)atrylfy-ace Sa W. kOlejaO3ci ich lxpiJ;-\an1.

2)   C)rgaLn-,  ke6ry pow;Ial'komisj'S. egzaLninaC.y.ing,  ZaPerda jej  ObSfug?  edmJ:i:listracyjao -
bin-owe oraz pokrtyrwa vyda€!d zw.iazane 7-jej a-rial.ahaO5cia'

i 2. Zasady szczeg6i-owe pracy korrisji-
!)   Do za.ia=i; przewodicxpego keri5ji -ualerty V/. SZCZeg6k21-CrSci:
a)   kierow-arie pracari kohisji,
b)   stwi=rdrarie fazsano5ci cz.!onk6v/ konisji!
a)   stwierdzaaie obeenofci cziock6+.v. korisj'i na +3OSiedZeriu;
a)   praJPOtainanJe  a  obowiqzlar  przesHZegaria  PC)¢lanOwiei rtyckajgCych  a  OrZeOiS6w

us-lavy a ochonie danych oso';ovyych=
•e)    vy-zHaCZanie t}rOtokOlanta,

S    c2mWaaie  ma  ZgOdeO!Cig     CZ]-OSci  podejno.;/aaych  _arzez  komisj§  a  przapisf!Hi
Prow-a.

g)   piss-ie   povy-iada=iaaie   aa-lJCZy.Ciela   i   CZ!onk6w-   koj31!Sji   a   I:iejSCu   i    ter=!:::=!:!i:::lie
egz3LTTlri&1J.,

i)   przygotoiaywalrie  a3tf6.w  pea+-yrrty.ck_  p=-7y.daily-Cb  W+  POS-t€PowoL=iu  eL:ZZaLm:i:1aC5/jny3=,
I     a ke6ty-cfr mogq ke-rays-rae nacczysiele utiega;jqcy si? a  a.w.ans na siot)lei.na-uezy-ciela

mianowane go oraz cz;cicko.y.vie ke2riSji,
i)    przedstawia=ie r-ancaycielowi cz1'Ock6w korisj.i,
i)    z£oo2Hale niuCZyCiala a Planem PrZedie_ou egZaLmLLi3lu,
k)   ogiaszaLlje  I.arCayCielo.,.vi. irtymrs`u   eszairlu  W-  deeCr!O5ci     wszys'ltch  czforffo.vir

korisji,
i)_, je±eli    t-yjmik    sgzgrjnu   jest   po-7yrtyrifelji;,-,   Wi,d3=ie   +1-auCZyCielowi   zaSwiedczerfe

a zdalu eg7-aJrilnu!
a)   przekaz);-dy.ale  orgih-owl  pov.,olTuj?cenu kondsj.s  pekn_ej  dokunen+.acji  prac  korisji,

tj,:
-  prat.okorLu I)OdeiSaLllegO PrZeZ WSZi/StL£ch r.zloak6w k.otilJsji vlaZ Z ZetapZHikaLm_il
-  `arnioske nacczyciela `ar2Z a dO1-aemeatJaCie-
-   kserokopii wydeLrl€gO narCZi/Cieiewi Zg!wiadCZeria a ZfJaLTlju eLT=Zaralt:-

?i   Zedaina konisji:
a)    koaeisja    _I)Lldejmuje    rC.ZStrZygJ_i=Cia    V',   ObeCso3c.:   co   -rlaj1=ndej  2/3 slr±adr  svroic!r.

cziock6w,                                                                                                                                           I
b)   w      sprawac_h!      doiy-czac-7Ch      OraC      kn.?riiS.ii     a_Z-ar_iP_gCyjr;ej      Zrie.a:€ed_ow.-av=i_

'wi.    I-.a-zoorzedzeriu.  MiTjSI.ra    -Eackacj!    Naedowe;    z    €in-    1     H?_arc-a?:013    !`

w    sor-a-wie  'ui-_/slKii,VeLrie   S-LOari   ,a.rvaL"-S.,I   ZaWOdOtry.:gO   PrZ--a   -n_auCZyCieli'  @Z.U.

a   2Io1_3   r.   poz.393)   decydje   fez.isia  v,  drodz-i   g!osowaLria  ZT,.r/K:i?  wi€las-ZO'Sci;
e!os67;,/ OIoec±ych R;a OOSi:dZ=r!ir CZiO±,.-6-.*

c)    p,osie€zeria karl-isi i. s£ =a-T=|K.-rlie===

pod wzg_I_±¢er(I



'±,      _::++xs..

ci)    +...sz).sr-i.--ich  cz;,oil:k6w komlsji  oho.,i,ier£lJj€ ZaSeda ZaCbe\../an-la -laj€m-n-icy Obrad-

c-,i      tii~zeT3rOVv.a-t=`=ai~    eEZa:T_illu   die   n=!+CZ1/.Cie!.1   llbie_±aja=Ce_g-CI   Sis   a    a.v-`,,ar'S   na   s-lopi€l;I

rlaucz-,\l,ciel a miano-wane so.
t3     i.s5=C!;,  I  CZIori-I,-6-.,-y- kozr,isj i  ace-n_ia sf-T`ei-riine  PrZe=  nauC=;.,Ciela  +.`=.,--ma_a:a:i.  inezt)ednvcr|

do  uzy.sl±in.ia s-LOPnia aV``/aasu ZaWOdOV`J.else, I,.`/. Pulgr.ac:n- ve!lLdg slREJi od Cl do  1 0`)

a)    na  podsla-.,-v.i`a  liCZb:y-  Pun-kt6vy-  przyznaL'-;,-C'-n-  PrZSZ  Posy-CZ`>g61ny.ch  czEor|,-6w.  -kom-isji
oblicza  si?  Srea-a-ig  a=yimety.r-zn-a puckt5.,v,  z t),.ru,  Ze jeZeli  liczba  cziock6-y-./-  kenisj-i

jest  wiSksza  niz  3,  odrzuca  si; jedsei  naj+./-,y.2szS  i jed-n-a  I-ajalZszg  cce-rle  punk-,ov-y.a,.
pray-    czym    nauczyciel    zda.i    egzarin-   orzed   koinisje>   jezeli    obll,CZina   fl-edp.!a
aLryLm-eryczna pulJct6w wjnosi co naj.mJrJc-i 7,

h)   korisja  egzaminacyjna vydaje   nauczycialowi  zafwiadczerie    a    zdalu egzamirfu
-rejestr +vyclanych zaSvviadezed prow.adzi orgaLr-) kt6r/- powo2al komisje}

i)    z przebietqu _tLracy kOmiSji  SPOrZedZany. jest PrOtOk6! zawierajapy +.y. szczeg6lro5ci:
- date i riejscs posiedzeria komisji,
.  inion-a i nazwiska cz1'Onk6w komisji,
~  iniona  i  nezwiska  os6b  uczesinczapy-ch  w  pracach  korisji    w  charakterze
obs erwatora,
I pytaria zadane muczycielowi w czasie egzarinu aez info-acje a uclzieiorT-,/Cb

przez nauczyciela odpo vie dziacb,
- uzyskane przez nauczyciela c)c eny puniirc)ify.e)
- Sredrig ar);imet/c2ng Punkt6w,  a kt6rej mows w i  l3  ust.  2  i 3 IOZPOrZgdZeria

twinistra Edukacji Nerodc)wej z dria 1  marca 20 1 3 I. w sprawie uzyslriwania stopri
awansu za.wodowego przez narczycieli @z. u. z 2013 I. poz 393),
- u2aSadnienie rO ZStrZygri§Cia kOmiSj i,
- podpisy- czZock6w komisji uczestniczapych vy.jej pracachl

i)    po   zalsodczerfu  _iJrac  kOndSji  prZeW-OdriCZgCy  rieZwlOCZnie  PrZ=kaZuje  dO   organu
prolradZapegO  PrOtok6I  i  dokuneutacj?  korisji  oraz  vvAiOSck VyraZ  a  dOkuneniaCjg
zio zen? pr?-ez nauczyciela?

k)   a   ch-w1|g  PrZejeCia   PrZeZ   orc>Cran   PrOWa6zapy   w-/vv   dolamenEacji,   korisia   zosf-ale
rozwiazar`_a.


