Zarzadzenie Nr 99/2012

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 17 lipca 2012 r.

w sprawie powoiania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegajqcych sie o awans
zawodowy nastopien nauczyciela mianowanego oraz okreslenia regulaminu.

Na podstawie art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( tekst
jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) zarzadzam co nast^puje:
§!

Powoluj? Komisji Egzaminacyjnq celem przeprowadzenia egzaminu na stopien awansu
zawodowego nauczyciela mianowanego dla Pani Agnieszki Rejs - Smolinskiej nauczycielki jezyka
polskiego i opiekujacej si<? bibliotek^ w Zespole Szkol w Duczyminie, w skladzie:
1.Wieslawa Owczarek
- przewodnicz^cy- przedstawiciel organu prowadzacego
2. Izabela Strzelecka
- Dyrektor Zespolu Szkol w Duczyminie
3. Elzbieta Radomska
- przedstawiciel Mazowieckiego Kuratora Oswiaty
4. Edward Orlowski
- ekspert z listy MEN
5 Chmielewska Agata Izabela -ekspert z listy MEN
§2

Powoluje Komisje Egzaminacyjna_ celem przeprowadzenia egzaminu na stopien awansu
zawodowego nauczyciela mianowanego dla Pani Doroty Grabowskiej nauczycielki edukacji
wczesnoszkolnej,plastyki, muzyki, techniki w Szkole Podstawowej w Poscieniu Wsi w skladzie:

1. Wieslawa Owczarek

- przewodniczacy- przedstawiciel organu prowadzacego

2. Grazyna Tyminska
3. Elzbieta Radomska

- Dyrektor Szkoly Podstawowej w Poscieniu Wsi
- przedstawiciel Mazowieckiego Kuratora Oswiaty

4. Chmielewska Agata Izabela - ekspert z listy MEN
5. CichaLucja
- ekspert z listy MEN
§3

Powoluje Komisje Egzaminacyjna celem przeprowadzenia egzaminu na stopien awansu
zawodowego nauczyciela mianowanego dla Pana Radoslawa Mirona Zakrzewskiego nauczyciela
wychowania fizycznego w Zespole Szkol w Zarebach w skladzie:

1.Wieslawa Owczarek

- przewodniczacy- przedstawiciel organu prowadzacego

2.Alina Zyra

- Dyrektor Zespolu Szkol w Zarebach

3.Elzbieta Radomska

- przedstawiciel Mazowieckiego Kuratora Oswiaty

4.Cicha Lucja
5.Edward Orlowski

- ekspert z listy MEN
- ekspert z listy MEN
§4

Regulamin pracy komisji stanowi zalacznik do niniejszego zarzadzenia.
§5

Wykonanie zarzadzenia powierza sie Zast^pcy Burmistrza Miasta i Gminy.
§6

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska

Zalacznik do Zarzadzenia Nr 99/2012

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia
171ipca2012r.

REGULAMIN

pracy komisji powolanej do przeprowadzenia postepowania egzaminacyjnego dla
nauczycieli ubiegaj^cych si? o awans na stopien nauczyciela mianowanego
§1

Ilekroc w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1. ustawie - nalezy przez to rozumiec ustaw? z dnia 26 stycznia 1982r. Karta
Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674 z pozn. zm.),

2.rozporz4dzeniu - nalezy przez to rozumiec rozporz^dzenie Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu
zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. z 2004r Nr 260, poz. 2593 z pozn. zm.),
3. komisji - nalezy przez to rozumiec komisje egzaminacyjne dla nauczycieli
ubiegaj^cych si? o awans na stopien nauczyciela mianowanego,
4. ekspercie - nalezy przez to rozumiec osob? wchodzaea_ w sklad komisji
egzaminacyjnej, wpisana przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na liste
ekspertow,

5. roku szkolnym - nalezy przez to rozumiec rok, ktory we wszystkich szkolach i
placowkach rozpoczyna si? z dniem 1 wrzesnia kazdego roku, a konczy 31
sierpnia nast?pnego roku,

6. nauczycielu - nalezy przez to rozumiec nauczyciela zatrudnionego w szkolach
prowadzonych przez Gmin? Chorzele.
§2

Komisja podejmuje post?powanie egzaminacyjne
wniesiony do Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele.

na

wniosek

nauczyciela

§3

1. W przypadku zlozenia przez nauczyciela wniosku wraz z dokumentacjq do dnia 30
czerwca danego roku, post?powanie egzaminacyjne powinno bye podjete oraz
zakohczone do dnia 31 sierpnia tego roku, jezeli wniosek i dokumentacja spemiaja_
wymagania formalne.

2. W przypadku zlozenia wniosku, wraz z dokumentacja^ do dnia 31 pazdziernika
danego roku post?powanie egzaminacyjne powinno bye podjete i zakohczone do
dnia 31 grudnia tego roku, jezeli wniosek i dokumentacja speiniajq wymagania
formalne.

3. Wnioski o podjecie post?powania egzaminacyjnego rozpatrywane s^ w kolejnosci
ich wplywu.
§4

1. Pracami komisji kieruje przewodniczacy, ktory przed podj?ciem czynnosci:

a) identyfikuje jej sklad osobowy na podstawie zaswiadczenia o wpisie na list?
ekspertow MENiS lub pisemnego upowaznienia organow desygnujacych w sklad
komisji swoich przedstawicieli.

b) odbiera od czlonkow komisji:
-pisemne oswiadczenia o tym, ze zaden z czlonkow komisji nie pozostaje w
stosunku pokrewiehstwa lub powinowactwa z wnioskodawc^
- o zachowaniu w tajemnicy informacji uzyskanych w toku post?powania
egzaminacyj nego

- wystawione przez pracodawcow zaswiadczenia o wysokosci utraconego
wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy, o ile takie zaistnialo.
c) potwierdza, ze w posiedzeniu bierze udzial co najmniej 2/3 czlonkow skladu
komisji.
d) w przypadku braku quorum posiedzenie komisji przektada si? na inny termin.
§5
1. Post?powanie egzaminacyjne obejmuje:

• analiz? formaln^ dokumentacji,
• przeprowadzenie egzaminu, w czasie ktorego nauczyciel:
- dokonuje prezentacji wlasnego dorobku zawodowego,
-odpowiada na pytania czlonkow komisji dotycz^ce wymagah okreslonych w
§ 7 ust. 2 rozporzadzenia.
§6
Dokumentacja spelnia wymagania formalne, jezeli zawiera:
• wniosek nauczyciela skierowany do organu prowadzacego o przeprowadzenie
egzaminu,
• dokumenty potwierdzaj^ce posiadanie kwalifikacji
zawodowych lub
poswiadczone kopie tych dokumentow oraz akt nadania stopnia awansu
zawodowego nauczyciela kontraktowego,
• zaswiadczenie dyrektora szkoly zawieraj^ce informacj? o:
a. wymiarze zatrudnienia oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju
zaj?c w dniu wydania, z uwzgl?dnienie zapisow rozporzadzenia dotyczacych
sytuacji, w ktorej nauczyciel byl zatrudniony w kilku szkolach,
b. dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
c. dacie zlozenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju
zawodowego,
d. uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stazu
oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, ktory w okresie
odbywania stazu zmienil miejsce zatrudnienia takze o ocenie dorobku
zawodowego za okres stazu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.
§7

1. W przypadku, gdy wniosek i dokumentacja spemiaja^ wymagania formalne,
komisja przeprowadza egzamin.
2. Kazdy z czlonkow komisji ocenia spelniane przez nauczyciela wymagania
niezb?dne do uzyskania stopnia awansu zawodowego, w punktach wedlug
skaliodOdo 10.

3. Na podstawie liczby punktow przyznanych przez poszczegolnych czlonkow
komisji oblicza si? srednia arytmetycznq punktow, z tym ze jezeli liczba

czlonkow komisji jest wi?ksza niz 3, odrzuca si? jedna^ najwyzsz^ i jedna^
najnizsza^ ocen? punktow^.
4. Komisja Konkursowa decyduje o sposobie glosowania- glosowanie tajne
lub glosowanie jawne z uzasadnieniem.
5. Nauczyciel zdaje egzamin w przypadku jezeli obliczona srednia
arytmetyczna punktow wynosi co najmniej 7.
6. Przewodnicz^cy Komisji informuje nauczyciela o uzyskanym wyniku i

wydaje zaswiadczenie o zdaniu egzaminu wedlug wzoru stanowiacego
zal^cznik do rozporzadzenia.
7. W razie nie zdania egzaminu, komisja nie wydaje zaswiadczenia.
§8

1. Komisja egzaminacyjna podejmuje rozstrzygni?cia w obecnosci co najmniej
2/3 skladu swoich czlonkow.

2. W sprawach proceduralnych dotycz^cych prac komisji nieuregulowanych w
rozporzadzeniu i niniejszym regulaminie, decyduje komisja w drodze
jawnego glosowania zwykla. wi?kszosci^ glosow obecnych na posiedzeniu
czlonkow.

3. Jezeli w glosowaniu nie mozna uzyskac wymaganej wi?kszosci glosow
decyduje glos przewodniczacego komisji.
4. Z przebiegu pracy komisji sporzqdzony jest protokol zawierajacy w
szczegolnosci:
• dat? i miejsce posiedzenia komisji:
• imiona i nazwiska czlonkow komisji:
• imiona i nazwiska osob uczestnicz^cych w pracach komisji w
charakterze obserwatora:

• pytania zadane nauczycielowi w czasie egzaminu oraz informacj? o
udzielonych przez nauczyciela odpowiedziach:
• uzyskane przez nauczyciela oceny punktowe;
• sredniq arytmetyczna^ punktow, o ktorej mowa w § 13 ust. 3
rozporzadzenia;
• uzasadnienie rozstrzygni?cia komisji;

• podpisy czlonkow komisji uczestnicz^cych w jej pracach.
5. Czynnosci podejmowane przez komisj? w toku post?powania egzaminacyjnego
z naruszeniem przepisow okreslaj^cych procedur? w sprawie uzyskiwania
stopni awansu zawodowego, a w szczegolnosci dotyczacych dokumentacji
zalaczonej do wniosku, zakresu wymagah egzaminacyjnych oraz trybu i
zasad dzialania komisji s§ niewazne. Niewaznosc czynnosci stwierdza w
drodze decyzji administracyjnej organ nadzoru pedagogicznego.
§9

Eksperci bior^cy udzial w pracach komisji maja prawo do wynagrodzenia z
tego tytufu.

§10

1. Przewodnicz^cy komisji niezwlocznie przekazuje Burmistrzowi Miasta i

Gminy Chorzele stosowne zaswiadczenie komisji, protokoly z przebiegu prac
komisji egzaminacyjnej, kopie zawiadomieh i pism oraz wniosek i
dokumentacj? zlozona przez nauczyciela.

2. Protokol i dokumentacja komisji egzaminacyjnej przechowywana jest w
Urz?dzie Miasta i Gminy w Chorzelach.

3. Komisja zostaje rozwi^zana z chwila^ przyj?cia przez Burmistrza Miasta i
Gminy Chorzele dokumentacji o ktorej mowa w ust.l.
§11

W zakresie spraw zwiajzanych z post?powaniem egzaminacyjnym dla nauczycieli
ubiegajaxych si? o awans nauczyciela mianowanego nie uj?tych w niniejszym
regulaminie maja zastosowanie odpowiednio przepisy Rozporzadzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni
awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. z 2004r. Nr 260 poz. 2593 ze zm.).

burmistr;

TngTSeata Szczepankowska

