ZARZĄDZENIE NR 50/2018
WÓJTA GMINY IŁAWA
z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego oraz określenia wysokości odpłatności za pracę ekspertów.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2018 r., poz. 994 z późn. zm. ) w związku z art. 9g ust. 2 i 5 i art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –
Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 967) oraz § 14 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 1marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U.
z 2013 r. poz. 393) zarządza się, co następuje:
§ 1. Powołuje się niżej wymienioną Komisję Egzaminacyjną dla Pani Agnieszki Jankowskiej nauczyciela
kontraktowego zatrudnionego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wikielcu ubiegającej się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego:
1) Henryk Szabelski

– Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej, Przedstawiciel organu prowadzącego,

2) Roman Albrecht

– Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

3) Bożena Lewandowska – Dyrektor szkoły,
4) Barbara Zbrzeźna – Ekspert w zakresie politologii i nauk społecznych, administracji publicznej, egzaminator
OKE, organizacji i zarządzania oświatą, języka angielskiego, nauczyciel gimnazjum,
5) Bernadeta Kozicka – Ekspert w zakresie filologii polskiej, historii, wychowania przedszkolnego, nauczyciel
szkoły podstawowej, gimnazjum, LO,
6) Halina Wylot

– Przedstawiciel Organizacji Związkowej.

§ 2. Powołuje się niżej wymienioną Komisję Egzaminacyjną dla Pani Joanny Jędrzejczak nauczyciela
kontraktowego zatrudnionego w Szkole Podstawowej im. Michała Lengowskiego w Rudzienicach ubiegającej się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego:
1) Henryk Szabelski

– Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej, Przedstawiciel organu prowadzącego,

2) Roman Albrecht

– Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

3) Urszula Solis

– Dyrektor szkoły,

4) Bernadeta Kozicka – Ekspert w zakresie filologii polskiej, historii, wychowania przedszkolnego, nauczyciel
szkoły podstawowej, gimnazjum, LO
5) Barbara Zbrzeźna – Ekspert w zakresie politologii i nauk społecznych, administracji publicznej, egzaminator
OKE, organizacji i zarządzania oświatą, języka angielskiego, nauczyciel gimnazjum.
6) Halina Wylot

– Przedstawiciel Organizacji Związkowej.

§ 3. Termin prac Komisji wyznacza się na 21 sierpnia 2018 r. godz. od godz. 10.00 – 12.00.
§ 4. Komisja pracuje zgodnie z zasadami określonymi w podanym wyżej rozporządzeniu MEN w sprawie
uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
§ 5. 1. Obsługę administracyjno – biurową prac Komisji prowadzi Referat Edukacji w Urzędzie Gminy Iława.
2. Ustala się odpłatność za pracę ekspertów w jednej Komisji w wysokości:
- 140 zł brutto zamieszkałego na terenie miasta Iława,
- 180 zł brutto dla eksperta spoza Iławy.
§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Edukacji w Urzędzie Gminy Iława.
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§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
mgr inż. Krzysztof Harmaciński
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