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ZARZADZEP\RE NR  110 /2016

z dnia 03 sieIPnia2016 I.

w  sprawie powolania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego sic o awans
na stopied nauczyciela mianowamego.

Na podstawie  art.  9g  ust.  2  ustanvy  z  dnia  26  stycznia  1982  r.  Karta Nauczyciela

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

z 2016 I. poz. 668.),  Burmistrz DrawskaPomorskiego  zarzqdza co nastgpuje:

§   1.   Powohlje   si?   Komisj?   Egzaminacyjnq   dla   Pani   Beady   Rzesy-   nauczyciela

kontralctowego   Szkoly   Podstawowej   w  Netnie,   ubiegajapego   si?   o   awans   na   stopich

nauczyciela mianowanego - zwanq dalej "komisja,,)  w  nastepujacym skladzie:

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

2)   Monika Sierant - przedstawiciel organu sprawujapego nadz6r pedagogiczny,

3)   Grazyna Kapu5cihsha - dyrelctor Szkoly Podstawowej w Netnie,

4)   Matgorzata Mr6z- ekspert

5)   Alina TJPilo - ekspert.

§   2.   Okee51a  sic   Regulamin  pracy  komisji  b?dapy  zalqcznikiem   do   niniejszego

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

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania

stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 201 3r. poz. 393).

§ 3. Zarzadzenie wchodzi w Zycie z dniem podjecia.
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Zalqcznik do ZarzQdZenia Nr 110/2016

Bu rmistrza Drawska Pomorskiego
z dnia 03 sierpnia 2016r.
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ala  n^£!J2Cri/-ei€!a.Jb-iegajgCegg  Sis  a   -=-fi,a±S na  S±8E;.ie±  Ea-i=eZl/Ciela  ir=ia3iOWSaeiF,€.

?1. Zesady og6!ne i)fact. ken-isji egzaminacyjnej dig ee-auczysieli ubieg±jecy.ch sic a awaLn.S
aa st_apie.i narczyciela.pr-ianowane_go? zwanej dal~j #konisj el i

i)   Vv'dios!d     I_aluezycieE     kon¥akeovych     ubiegajapy.ch     sis     a     s-'opie£J     na'JCZyCiela
zriarlo-+fy.anego  roxpatr}wan-a sa w kolejao3ci ice xply\vll.

2)   Orga-n-I  ke6ry powo!aLf kondsjS' egzanlhaCyj-a?,  ZapeWria jej  ObSfug?  adrirdStraCy:jrJC,  -
biui-owa oraz po krylfy.a rty.datki zwiapa1_e a jej drial-ainO5cie.

i 2_ Zesady szcz=g6to-we pracy korisji.
I)   Do zadal przewodicxpego kom!sji aal=-ey vv. szcz3g6L-=o5ct:
a)   kierowarie DraCani kornLiSji,
b)   stwisrdeanie tc)2:samc)Sci c2±Onkdr- kOmiSji
a)   stwierdzaaie obecnoSci cz!orfu6-v-v. konisji m oosie5zeriu,
a)   peypominanie  a  obowiqzfu  przestrzeg3fifa.POStaaOwied  VyysrXajqCyCh  a  PrZePiS6w

us-.a.wy a ocirorie danystl osobcrrty.ch=
•e)   vy.zHaCZanie I)_rctckOlanta,

I)    cztrw-ari¢  mi  zgodro5cig    cz3m2=OSci  pod¢jmowaaych  przez  komisj?  z  orzeoisani
Pro-vira-

g)  piss-ie  po-yviadaaia=ie  nanczyciela  i  czick6w  ko=isji  a  =iejsou   i   teriris
a_-ctza=nrfuu,

I)   przygo~+ornywa=ie  akt6w  praian:y.ch  pray.de=1-;y.Ch  W  POS=ePOW.aLeir  egZaedaac5iay::i:rJJlj
I     a ki6rych rsogq korzys-fie nauczysiele ubiegajqcy. si? a a~w-ass na s:looied hauczy.ciela

miaao-vvenego oraz cziaj=kewie koalsji,
i)   przedstawiale naucaycielowi cz!ont6,iv. korisji..
i)    zat)ozEaLrie riuCZyCi=la I Olanem PrZebieen egZaLtTJl!au,
k)   ogjasza=ie  p-aucaycielovyt; irtyndk-u   egzaI-rin1`l   Vv.  ofOeon.O5ci     w.szy-stlkich  czi.ock6w.

kc)risji.,
lL je±eli   viryrik   egzaminu   jest   po-7yty-Way)   W-y-€a:rfe   +laeCZyCielOwi   ZaSwiadez_-rna

a zdaritl eg7_alnu.
a)   przekaz)rty-.aria  orgTan_owl  powofujape3Hu kealSj€ Pekej  dOkunen=aeji Prac  koniSji,

tj.:

-  prot6kcfu podpisaLn-ego PrZeZ WSZi/Stkich CZfOck6w komisji lFTaZ Z Zetap2nik-aLmi
-  lunioske naucaycieia \aTaZ a dOldonmezi:,apjq3
_  kserokopii vydaLrT€gO n.±uCZ-,/Ciele-wi Za!+-ntedCZeria a Zdariu egZanine.

2)   Zadala horisji:
a)    korisja    I)lldejrZ1_uje    rC.ZStrZ:V-Zr1_i?Cia    W   ObeCne§C.:   CO   nail-trri3j  2/3  a-*3adr   swoic:-.

cz-.`o"ke6`RT,

b)   w      spra.war-h      dory-czapycln-     f)=ac     ke-==isji.    a_==iT_ie-aeyj1-iej      edeu=--=gllov/aly=lr-
•f/.    I-a-zporzadzerfu. MLnjstra    Edckacji   b-arodowej    a    dira    1    mare-a    iOl3    I.
•w   son-a-wig  '\1i-/Skit,¥-eta    StOOri   ,a.flaLn.S.a   Za,rfu,Odor,i=gO   PrZeZ   nauCZyCiS-l!- I  @Z.u

z  2'013   I,   po2.393)  decydej:e  kerisja-  v  drodze.giesow£-rig  a,,-rykt!g  wiekszo5ci€
g:!os 6..,-,/ oloec£ych I-a po sisdz=-aji`= c a.ioJtK.5-jay-,,

c)    pos:=s€zeia ken-isji 5? =-c=T=ilk=-r.ilg=e,



ci)   -,-,..sz).s=--I,jch czi.oilk6w kohisji  oho,,.vi?zl=je fas-ada zac'.a-ov,.,-alrlia r=j€H1--n.icy ,.'a=ad.

i,i     I)i.z€i}ro.,.vaEzsrie   €e-zen_irJJ   Gla   muCZYl.ie!.a  ubie=-aajP+ego   Si`=   a   a.v-,,,anS   na   stooieli

•.ia-clcz-,vt i€l,i m:-arlO-W-ale u=O.
i)     ka=cf:.,.  a  czl'oni`J-6`fy  ko3rliSj i  C)Cenia SPetff=iine  PrZe=  nauCZy-Ciela i-`=frnaga=i. -nLieZbS,±n-vc[l

I±O  uZ}-ST;:aLn-ia StODnia  aWar1-Su Z1.IV-OdOV-I/eJso=  +.`/. PuLckT.aC:n- Wer5trg skali od  0 iuo  I 0;

g)   I;a  podsla-+-v.ie  lie-ZbV  Duckt6w  prz:y.znan-yc?-a.  przez  poszczeg6ln-y-ch  cz!oll,.6v./  komisji
oblicza  sis  sreallia  aryimety-I-Zr-a  Pu+Kt6w,  z i:yih,  Ze jeZeli  liczba  czio.rk6-y-y.  kerisji

jest  wi?ks7-a  riZ  3,  odrzuca  si? jecha  neji,vy2sze  i jedn-a  rT-a-jriZszq  ocen1§  Puck-low-a.
pray-    czym    _"c=yciel    zda.:    egzanin   prz5d   kOmiSjg,   jeZeli    obliczonla   fredni2
aLrytmayCZrla PtLt-kt6w w-ynosi co najBLTTiej 7;

h)   komisja  egzaminacy.jna vydaje   nauczy-cielowi   za5vviadczerfe    a    7-daniu egZaliinl1.
- I.aj es tr vydanych za-swiadezefi prow.adzi orgaLr-) ktory POW.O!al korfusj?,

i)    a przebiegu pracy komisji sporzadzany. jest protok6f- zawieraj?cy w szczeg6lros'ci:
- date i rieJsc.e posiedzenia korisji,
-  inona i nezwiska czzck6w kondsji,
-  iriona  i  nazwiska  os6b  uczestniczapysh  w  pracach  komisji     w  charakerze
obserwatc)ra,
- pytania zadane nanczycialowi w czasie egzaninu oraz infc)-1aCje a udZieiOny-Cb

przez muGZyCiela oc!p ow-ie dziach,
- uzyskane przez nauczyciela c)ceny puhaow.e)
- sredriq artyimtryc2nq Punkt6w,  a ktdej mow/a w i  13  ust.  2  i 3 rozporzadzleda
ivfroistra Edukaqji Narodow.ej z dria 1 marca 2O 13 I. w sprawie nyskiwania stppri
awansu za.wodoweg.a przez nanczycieli @z. U. a 2013 I, pc)z. 3 93),                       I
- uzasadrienie ro zstzzygmi?cia komisj i,                                                                          I
- podpisy- czlock6w komisji uczestniczapycb w'jej pracach,                                      I

i)    po  zahoiczeriu  prac  kondsji  przew.odriczay.  riezwloc2nie  PrZ:keZuje  dO  Orgaflu
prowadzapego  protok6I  i  dokluneutacje  korisji oraz  wulosek wraz a  dokt-eniacj¢
zzozon? pr7_eZ nauCayCiela,                                                                                                                 I

k)   a   ch-w1|g   PrZejSCia   PrZeZ   Organ   prOWedZapy.   lfy./W   dO_tlmenCacji,   kOrnisj_a
ro2WiaZaria.
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