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ZARZAI)ZEr\RE Pun  109/2016
BURn4ISTRZA  DRAWSKA POMORSIrmGO

z dnia 03 sierpnia 2016 I.

w  sprawie powolania komisji egzamimcyjnej dla nauczyciela ubiegajacego sic o awans
na stopieri nauczyciela mianowanego.

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

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

z 2016 I. poz. 668.),  Bu-istrz DrawskaPomorskiego  zarzqdza co nastepuje:

§   1.   Powofuje   si?  Komisj?   Egzaminacyjna   dla  Pani  Krystyny  Plich-  nauczyciela

kontraktowego  Gimnazjum  w  Drawsku  Pomorskim,  ubiegajapego  sis  o  awans  na  stopich

nauczyciela mianowanego - zwana dalej "komisjq,,}  w  nastepujqeym skladzie:

1)   Monika Chmielecka - przedstawiciel organu prowadzqcego szkote - przewodniczapa,

2)   Monika Siel.ant - przedstawiciel organu sprawljapegO nadZ6r pedagogiczny>

3)   Malgorzata Zawila - dyrektor Gimnazjum w Drawsku Pomorskim,

4)   Alina Typito- ekspert,

5)   Malgorzata hfr6z - ekspert.

§   2.   OkreSla  sic  Regulamin  pracy  komisji  b?dqcy   zalqcznikiem   do   niniejszego

zarzqdzenia,  opracowany  w  oparciu  o  art.  9  a  do  9  h  ustarvy  Karta  Nauczyciela  oraz

Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 20 13 I. w sprawie uzyskiwania

stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 20 1 3r. poz. 393).

§ 3. Zarzadzenie wchodzi w Zycie z dniem podjecia.

UR.MIS

gr Zbignieul

F\Z

fak



Zalaczpik do Zarzqdzenia Nr 109/2016
Burmistrza Drawska Pomorskiego

z dnia 03 sierpnia 2016r.
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P P_a=_ C_i,! :j<:3fyJfE.3trl a-J_iJZ-,i_i',#iFi_£JC¥.TfrinT
EIa  z=a=JCr/`Ciela  ubie_gajgcegg sis  o   a.iyaz2S aa  S:8Piei  Z!£'=£ZyCielO-  iritanOV..±33eg,rc

iI. Za=`ady og6l-T.le PraCy. ken-iSj.i egZali]iinaCyja-ej  dla +-£tLICey-Cieli deia.gajap;'.ch Si€ a  av-v-ass
na sopie-fi_ na`JICZyCiela pe-ia:rowaJlegO , Z'W.anej dalSj  ; =kOr=iSj a)!

1)   Wuloslri     n-aueaycieli     koneahaovych-     ubiegajapych    sis     a     sto.r,ief;     na!=czycieia
rfuaLt1-OWEnegO   rOZDalTffaLtl-e  Sg W. kC)lejnOSci  ich `xplry-vi(rut

2)   C)rga=,  he6ry powiia-,:'koquisjS egza"hacy.jaaTr  ZaPewha jej  ObSfug?  adrinSt:acyjac  -
biuL-Owe OraZ POkryWa try.da-Lkj ZwiaZane a jej dria!al=O5cig.

i 2. Zesady szczeg6ic)we pracy korrisji.
I)   Do zeda=j I)rzewodicz?cego hoxisji aaledy w szaeg6k=2OSci
a)   kierow.an:a pracari koQfiSji,
t))   stwierdzazrie tc)zsano5ci  czic)ck6v/- -kaeliSji;
a)   stwier€zaaie obeccofci cziock5--v-y. koedsji ne oosiedzerfu.:
a)   prm/pominalflje  a  ObOwigZfu prZeSrZSgaZria lpostaaowied  vyrikajapych  a  DrZeO!S6w

ustavy- a ocdronie danysh osoboi;yych=
•e)   try.2IacZanie I)rorckOian-La,      .

I)    czowale  mi  zgodro5cie    czyrilOSci  podejnowaaych  przez  ko-mJsjs  z  _DrZS9isa=±
praWa'

g)   piss-ie   powiadeL-ianie   nauCZyCiela  i   CZ!out6w,  korisji   a  riejscu.:   tetHirie
-a_-qzfrou,

i)   przygotovywaaie  aJt:5vy  I)rairiLy.Ch  Pxs/-riue:a;y.ch  W  POStapOWa-tiin  egZam531ar.;Vj=-ru,
•      a ke6rych mo ga kertysrc£€`nacczyciele ubiegajapy. sis  a  awa31S na S-foPiei halJCZi/.Ciela

mianowane =o-6r8Z CZ!ckO-y-v.ie kOZriSji,.
i)    przedrawi£ie r-auczycielo-vvi cz!eck6vv. komisji)
i)    z=ooT7T4la33rie niuCZyCiala a Dlanem I)r2ebie-ou egZaLrTlrfuu=
k)   ogiaszai-je  F-aueZJtielowi'  w/tiiili`u  egzeLrlriu.':/-  deeCn-O3ci     wszy-s£ldch  cziorfedw

komisji,
i)_,  jeZeli    irryrik    egzELar-in1=   jeoi    PO-7}rti/-\FTJ1}.,   irty.de=ie    aeuCZyC1:el-O1,vi    ZaSwiedczerlia

a zdariu e=z8Lminu)
n)   praekaz)rfy-.aria  organov,1:  DO.yVOfujapemTJ kOmiSj;  -OeLnej  dokumen=acji  prac  korisji,.

tj.:

-  protoko-fu podpisan-ego  prz.az w-szystkich cz!ock6w kozzlisji vvTaZ a ZalapZrikeLm-il
-  +..ndoske nauezycieia \xp2Z a dckuifeeaiaCia-
_  kserokopii vyd2r13gO neuC-7-/Cieiewi Za_!V.-tni'edCZeria a Zdariu egZaniou.

2)    Zartlalrria kOm-iSji:
a)    ko3riSja    OOdejHl-uj€    rC,ZStrZy_a_i?Cia    V',   ObeCsofC.;   CO   -niajmriej  2/3  a:r±adu  swoic:.a

cz1`Onk6w,
b)    w.      sp-ra`rvac_h!      doFyCZap}.Cia_      PraC      ke-Tr=iSji,    a-EZa+.iP-ar-:,jn-ej      nJeu=egr+lo.waayc!ri

•w.    I-c-zoorzadz:riu. :IVILristra    -£dekegr-ji    b-fsl3dOWej    Z    ddia    1     m-arc-a?iO13     I.

w    si,I-=-w.ie  'u-y.sl~,itj/.eta    s-LOari   'a-ftaLti.Su   Za'rodov/.a_gO   PrZeZ   -a_au..-ZyCie,rl`  @Z    'U.
z   201_3   I.   poz.393)   dec),-drje   kez3!iSia  V/   drOd7-a   g!OSowala  a?,-'-.+l<..:a  wielesZO'Sci€

e!l,s6-,.,/ oToec£ych na posie€7-Sr1;u CZiOalr.6-.fr,.
c;   `aosis€zeria.i:o"sjl sg ==ilr-rig-Le;



i)    +.\.sz}.`sr-l`,LiCh CZi`Ock6w ia..omisji  obo`,.vi-qzl=je 7-aSala a.echo+`ty.aria C€=j€m-n_ivy Obfad=

e)     prz-=p,-rc,T,-v.Zi£Z`-de   egzarlil-u   dla   rlauCZ:/.Clela  ubiegaj?Ce-eO   Sis   a   a-'T',ass   ne   stopiel,1

ilauCZ\..C i€!a mianOWa;I_a so.

D    k--ray.' a cz!ock6,;y. kofp-isji  oce-a-ia spet=ia=ie przez na.+cz?-ciela v-.lJmaga-i rieZbedn.ysh
do  uz:y.sTb:3Llia S-lOOI1-ia aWariu ZaWOdeV?.else-. V.I,. P.uZkeaCh W€dltrg Skeli od 0 do  I a,

g)   rt  podsta+-y.i_i  lie-z,oy  put.--t6vy. pr-7ysnani,-a,I-  PrZeZ  POSZCZeg6lny.ch  cz!ozulr-6w  kom-isji
oblicza  sis  5reJelli?  aLrylmetyCZP-?  Puckt6v/,  z T)/m,  £e jeZeli  liczba  cz.!o.qtk6w komisjj

jest  wi€ksza  niZ  3,  odrzuca  sis jechq  najvy.2s-7S  i jed.n-g F.ajriZsz%  oceai  punkewe}
przy    czym    -rrauczyciel    zdai'   egzanirl-   przed   komisjg;   jezeli    obliczo£a   Srednia
arytunetyczLn_a Pun-kt.6w wj-si co najmdej- 7;

h)   komisja-  egzaminaeyjm wydaje   nauczycielowi  za5wiadczenie    a    7-dalu eg=enir!u
- reJ. eStr vydan-ych ZaS,wiadeZefi ProwadZi arc,Clan) kt6ry powolal korfusj e}

i)    a przebiegu pracy kondsji sporzedzany jest protok6! zawierajacy i,.v. szczeg6lnofci:
- date i riejsce posiedzeria komisji]
-  imiorl-a i na2];ViSka CZ!Onk6w komisji,
-  imiona  i  nazwiska  os6b  uczestriczgcych  w  pracach  komisji     w  charalcterze
obserwatora,
- pytania zadane nanczyoielowi w ozasie egzaninu oraz informacje  o ucizielorTry-Cb

orzez na,uczyciela a dpowie dziach,
- uzyskane przez nauczyoiela oceny punkewe,
- 5redriq ap/imetycznq punkt6w.  a kt6rej mow-a w i  15  ust.  2 i 3  rozpor£-qdzer3iia

Ministra EdrkaQji Narodowej  2; dale I  mecca 2013 -I. w sprawie uzyskiwania sTOPri
a.,vansu za.wodowego przez nacczycieli @z. U. z 201 3 I. poz. 393),
- i:zasadriede rozstrzygniqcia kc)risj i
- pc)daisy czlc)nk6w komisji uczestEiCZpey.Ch Wjej pracachl

i,)    po  zatchczeniu  prac  kondsji  prze+-v-odiczapy  niezijdeczrie  przekezuje  do  organu
prowadzqcego  protok6I  i  dc)kumerfecj? korisji oraz TwhOSek VIaZ  a  dOkuneutaCjq
zZo 2on? pr?-ez napczyciela,

k)   z  chovII?  przej?cia   przez   organ  prc)wadzgcy  w/w  dokunentacji,.lcorisj_a  zostaje
ro2owiaZarla1
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