Or. 0050.116.2014

Zarządzenie Nr 116/2014
Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie
z dnia 12 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania
egzaminacyjnego nauczyciela Gminy Kowalewo Pomorskie
ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
oraz ustalenia stawki wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach Komisji.
Na podstawie art. 9 g ust. 2 w związku z art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r., poz 191) oraz § 14 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez
nauczycieli (Dz.U. z 2013 r., poz.393)
zarządzam, co następuje:
§1
Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla p. Marii Magdaleny Mytlewskiej nauczyciela muzyki oraz
rewalidacji Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim
w dniu 15 grudnia br. ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
w następującym składzie:
1. Ewa Bąk
- Przewodniczący Komisji
przedstawiciel organu prowadzącego

2. Joanna Banach

- Członek

przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

3. Benedykt Mroziński

- Członek

dyrektor szkoły

4. Iwona Kamińska

- Członek

ekspert z listy ekspertów ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej

5. Maciej Pasternak

- Członek

ekspert z listy ekspertów ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej

§2
Tryb pracy Komisji Egzaminacyjnej określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz.U. z 2013 r., poz.393).
§3
Komisja Egzaminacyjna powołana jest na czas postępowania egzaminacyjnego.
§4
Ustalam stawkę wynagrodzenia eksperta z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej uczestniczącego
w pracach Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego w wysokości 122 zł (brutto) za rozpatrzenie jednego wniosku.

§5
Komisja rozwiązuje się z dniem zakończenia postępowania egzaminacyjnego.
§6
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy w Kowalewie Pomorskim.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
K. Szczutowska

Burmistrz Miasta
/-/ Andrzej Grabowski

