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Zarządzenie nr 28lf0l8
Wójta Gminy Fałków
z dnia 10 lipca 2018 r.

w spralvie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania
egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianorvanego

Na podstawie art.9g ust. 2, w zwi4zku z art.9ld pkt 2 ustawy z dnia26 stycznia 1982r,
Karta Nauczyciel a (Dz.U .z 2014r. poz.191) Wójt Gminy Fałków uchwala co następuje:

$1

Powotuję Komisję Egzamtnacvjn4 do przeprowadzenia egzaminu dla Pani Anity Musiał
nauczyciela kontraktowego ( nauczyciel wychowania przedszkolnego) , zatrudnionego w Publicznej
Szko1e Podstawowej w Fałkowie ubiegajqcego się o nadanie stopnia awansll zawodowego
nauczyciela mianowanego w rrastępującyrn składzie :

ut?

i. Danuta Leśniewicz
l. Evra Klirnczak
3. Mirosława Palus
4. Waldemar Wiktorowski -

5. Beata Salata

przedstawiciel organu prowadz4cego Przewodniczący Konlis.ji
przedstawicie1 Swiętokrzyskiego Kuratora oświaty,
dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Fałkowie
eksperl zltsty MEN , wychowanie przedszkolne,nauczanie

p o cz4tkow e. zarzqdzani e o świ atę
ekspert z listy MEN, mgr teologii. nlgr tiiologii polskiej , zarz4dzanie
oŚwiatą

VL

Przed rozpoczęciem posiedzenia przewodniczący Komisji E'gzaminacyjnej jest obowi4zany
sprawdzić tozsamość członków Komisji oraz lch umocowanie .Upowaznienia clelegowanych
cztonkÓw Komisji stanowi4 zatqcznll<i do protokotu z przebiegu.jej prac.

s3

Komisja Egzaminacyjna działa w trybie określonym przepisami ustawy Karta Nauczyciela
(Dz.lJ .z 20I4r. poz.I9l ) oraz rozporuqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca
f0l3r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego ptzez nauczycieli (Dz.U.zf0l3r
ooz.393 ).

\\4

Wprowadzam regulamirr pracy Komisji stanowiący zaŁqczntkNr 1 do niniejszego zaru4dzenta



s)

Egzamin z udziałem powołanej niniejszym zarzqdzenieni i(omisji odbędzie się w dniu
2.{ lipca 20l8r. o godz' i 1:00 w Publicznej Szkole Podstawowej w Fałkowie 

"

Eksperci wchodzqcr w

Zarzqdzente wchodzi w

$6

skład Komisj i otrzymrrj 4 wynagrodzenie

$7

Życie z dniem podpisania .

na kwotę 250.00 zł brutto.
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R'egularnin pracy komisji egzanrinacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania
egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela

rnianowanego

$1

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) Ustawie _ na\eiy prze to rozumieć ustawę z dnia26 stycznia I982r, _KartaNauczyciel a (D.z,'
U.22014 r.poz.191);
2) Rozpotządzeniu _ naIeĘ ptzez to rozumieÓ rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z,

dnia 1 marca 2013r.w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przeznauczycieli (Dz.
U.22073r. poz.393);
3) Komisji _naleŻy przezto rozumieó komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o
awans na stopień nauczy ciela mianowanego ;

4) Ekspercie _ należy prze to rozumieć osobę wchodzącą w skład komisji egzaminacyjne.i,
wpisanąprzez Ministra Edukacji Narodowej na listę ekspertów;
5) Nauczycielu * naleŻy ptze to rozumieó nauczyciela zatrudnionego w szkołach, przedszkolach
i gimnĄach prowadzonychptzez Gminę Fałków.

$2
i. Komisja Egzaminacyjna zostil'a powołana przezWójta Gminy do przeprowadzeniaegzaminLr
dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych plzez gminę Fałków, ubiegających się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
2' Komisja podejmuje postępowanie egzaminacyjne na podstawie wniosku, nauczyciela
skierowanego do Wójta Gminy w kolejności wpływu wniosków'
3.Komisja przeprowadza postępowanie egzaminacyjne według zasad określonych w art. 9b trst.
1-3 i art' 99 ust. 4,8 i 9 Karty Nauczyciela oraz w rczporządzeniu Ministra Edukacji Naroclowe.i
z dnia 1 marca 20I3r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przeznauczycieli (l)2.
U. zf}I3r.poz.393)
4. Pracami komisji kieruje Przewodniczący,

$3
1. Dla nauczycieli ,Worry z}oiąwniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30
czętwca danego roku, komisja przeprowadzapostępowanie do dnia 31 sierpnia danego roku.
2, D|a nauczycieli , ktotzy złoiąwniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 3 l
puŹdziernika danego roku, komisja przeprowadzapostępowanie do dnia 31 grudnia danego roku.
3. Postępowanie egzaminacyjne rczpoczyna się od analizy formalnej wniosku i dokumentacji
załączonej do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego. Analizę formalną
przeprowadza Wójt Gminy sporządzając arkusz formalny.

$4
1. Przewodniczący kornisji ptzed podjęciem czynnoŚci egzaminacyjnych:i) Identyfikuje skłacl
osobowy komisji na podstawię zaświadczęnia o wpisaniu na listę ekspertów MEN lub
pisemnego upoważnienia organów desygnujących w skład komisji swoich przedstawicieli
(zwią7ków zawodowych, organu nadzoru pedagogiczne go) ;



2) odbiera od członków komisji pisemne oświadczenie o tym, Że iaden z członków nie
pozostaje w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z wnioskodawcą
3) Potwierdza, Że w posiedzenirr bierze ldział co naimniei 2l3 członków komisii.

ss
1. W czasie egzaminu nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego;
1) dokonuje prezentacji dorobku zawodowego;
2) odpowiada na py.tania członków komisji dotyczące wymagań określonych w $ 7 ust.2
rozporządzenl'a.

s6
1. Dokumentacja zaLączona do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego spełnia
wymagania j ezeli zawrera'.
1) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe oraz akt nadania stopnia
awansu zawodowego nauczycie kontraktowego * poświadczone kopie tych dokumentów;
2) zaśwtadczenle dyrektora szkoły zawierujące informacje o:
a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przeclmiocie lub rodzaju
prowadzonych zapć w dniu wydania zaświadczen|a oraz w okresie odbywania stazu; w
przypadku nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w kaŻdej w wymiarze niŻszym ntŻ
połowa obowiązkowego wymiaru zajęc, łącznte w wymiarze Co najmniej połowy
obowiązkowego wymiatu zajęc, naleŻy załączyc zaświadczęnie ze wszystkich szkoł, w których
nauczycie|był zatrudniony w okresie stazu,
b) dacie zatwterdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
c) dacie złoŻentaprzez nauczyciela sprawozdaniazrealizacji planu rozwoju zawodowego.
d)uzyskanej ptzez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres staŻu oraz dacie jej
dokonania, a w przypadku nauczyctela, który w okresie odbywania staŻu zmlęnił miejsce
zatrudnienia - takŻe o ocęnie dorobku zawodowego za okres staiu odbytego W poprzednim
miejscu zatrudnienia.

s7
1. W przypadku gdy wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego i dokumentacja
spetniaj ą wymagania formalne, komisj a przeprowad Za e gzamln.
2. KaŻdy z członkow komisji ocenia spełniane przez nauczyciela wymagań niezbędnych do
uzyskania stopnia nauczycte|amianowanego według punktowej skali od 0 d0 l0.
3. Na. podstawie |iczby punktów przyznanych przez poszczego|nych członkow komisj i oblicza 

.

się średnią arytmetyczną punktów, z tym Że jeŻe|t ltczba członków komisji jest większa niŻ 3,
o dr zuc a się j e dną nąwy zsząi j edną naj n iiszą o c enę prrnktową.
4, Nauczyciel zdaje egzamin przed komisją egzaminacyjną, jeŻeli obliczona średnia
arytmetyczna punktów wynosi co najmniej 7'
5.Fakt zdania egzaminu ptzez nauczycie|a komisja potwierdza wydaniem zaśwtadczeń wg
wzoru stanowi ąc e go załączntk do ro zpor ządzenta.

$8
1.Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w obecności co najmniej 2/3 składu swoich członków.
2.W sprawach dotyczących prac komisji nieuregrrlowanych w rozporządzeniu i niniejszyrr-i
regulaminie, decyduje komisja w drodze gtosowania. zwykłą większością głosów obecnych na
posiedzeniu członkow.
3. Z przebiegu Komisji egzaminacyjnej sporządza się protokół zawierający dane o których
mowa w $ 14 rozporządzenia , który podpisująwszyscy członkowie
uczestniczący W pracach komisji .



4'Postępowanie Komisji w sprawach proceduralnych jest jawne .

5. Czynności podejmowane przęZ komisję w toku postępowania egzaminacyjnego z
naruszeniem przepisów określających procedurę W sprawie uzyskiwania stopni awansu
zawodowego, a w szczegolności dotyczących dokumóntacji załączonej do wniosku, z zakresu
wymagań egzaminacyjnych oraz trybu i zasad działania komisji są niewazne. Niewazność
czynności stwierdza w drodze decyzji administracyjnej organ nadzoru pedagogioznego.

$e
1.Podejmowane przez komisję czynności objęte są tajemnicą słuzbową. oświadczenie o
zachowaniu tajemnicy informacji uzyskanych w toku postępowania egzaminacyjnego
członkowie komisj i potwierdzaj ą podpisami.
2.Protokół i dokumentacja komisji przechowywane SąprzezWojta Gminy Fałkow.

s10

W zakresie Spraw zwtązanych z postępowaniem egzamtnacyjnym dla nauczycieli
ubiegających się o awans na stopień nauczycte|a mianowanego nie ujętych w niniejszyrn
re gul aminie maj ą Zasto Sowanie odpowiednio przepi sy r ozpor ządzenia.

sl1
1'Po zakończeniu prac komisji Przewodniczący ntezwłocznie przekazuje Wójtowi
Gminy Fałków protokół i dokumentację komisji oraz wniosek wraz Z dokumentacjązŁoŻoną
ptzez nauczyctela.
2.Z chwi|ą przyjęcta ptzez Wójta Gminy w/w dokumentacji komisja egzaminacyjna zostaje
rozwląZana.
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