ZARZĄDZENIE NR 307/2013
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 22 lipca 2013 r.
w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy
na stopień nauczyciela mianowanego.
Na podstawie art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j. t.: Dz. U. z 2006 r.
Nr 97, poz. 674; zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600;Dz. U. z 2007 r. Nr 17,
poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr
247, poz. 1821; Dz. U. z 2008 r. Nr 145, poz. 917; Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67,
poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706; Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887i Nr
205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 908 i poz. 1544 oraz z 2013 r. poz. 675), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca
1990 r.
o samorządzie
gminnym
(j.
t.
Dz. U. z 2013r.
poz.
594)
oraz
§ 10 i § 14 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie
uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393)
zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Powołuję Komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na
stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Miejska Bolesławiec.
2. Zadaniem Komisji egzaminacyjnej jest przeprowadzenie egzaminu dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego według zasad określonych
w regulaminie pracy Komisji egzaminacyjnej stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 2. 1. W celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego w dniu 21 sierpnia 2013 r. powołuję
4 Komisje Egzaminacyjne, o których mowa w § 1, w składzie określonym w załączniku numer 2 do
zarządzenia.
2. W celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego w dniu 22 sierpnia 2013 r. powołuję
5 Komisji egzaminacyjnych, o których mowa w § 1, w składzie określonym w załączniku numer 3 do
zarządzenia.
3. W celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego w dniu 23 sierpnia 2013 r. powołuję
Komisje egzaminacyjną, o których mowa w § 1, w składzie określonym w załączniku numer 4 do
zarządzenia.
§ 3. 1. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Społecznego Urzędu Miasta
Bolesławiec.
2. Pokrycie wydatków związanych z powołaniem ekspertów komisji egzaminacyjnej powierzam
dyrektorowi szkoły, z której nauczyciel złożył wniosek o awans zawodowy. Wydatki wynikające
z udziału ekspertów w pracach Komisji winny być realizowane przy zaangażowaniu środków na wydatki
bieżące szkoły, które będą refundowane po przekazaniu ich przez Kuratorium Oświaty.
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§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie
Informacji Publicznej. WS/WS

Prezydent Miasta
Bolesławiec
Piotr Roman
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 307/2013
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 22 lipca 2013 r.
Regulamin pracy Komisji egzaminacyjnej
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674
ze zm.), zwana dalej Ustawą,
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni
awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593z późn. zm.), zwane dalej
Rozporządzeniem.
1. Komisja egzaminacyjna może rozpocząć pracę i podejmuje rozstrzygnięcia w obecności co najmniej
2/3 składu swoich członków (§ 13 ust. 1 rozporządzenia).
2. Postępowanie egzaminacyjne rozpoczyna się od zapoznania się z dokumentacją załączoną do
wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego.
3. Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin, w czasie którego nauczyciel kontraktowy
ubiegający się o stopień awansu zawodowego:
- dokonuje prezentacji własnego dorobku zawodowego (§ 12 ust. 2, pkt. 1);
- odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań określonych w § 7 ust. 2 rozporządzenia
(§ 12 ust. 2, pkt. 2).
4. Nauczyciel zdaje egzamin przed komisją egzaminacyjną w obecności co najmniej 2/3 składu swoich
członków (§ 13 ust. 1 rozporządzenia).
5. Każdy z członków Komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania
stopnia awansu zawodowego, według punktowej skali od 0 do 10 (§ 13 ust. 2 rozporządzenia).
6. Komisja oblicza średnią arytmetyczną punktów uzyskanych od poszczególnych członków komisji,
wpisanych na karcie punktacyjnej, z tym że jeżeli liczba członków komisji jest większa niż 3, odrzuca się
jedną najwyższą i jedną najniższą ocenę punktową (§ 13 ust. 3 rozporządzenia).
7. Przewodniczący Komisji po stwierdzeniu, że średnia arytmetyczna wynosi co najmniej 7 punktów,
oznajmia komisji zdanie egzaminu przez nauczyciela (§ 13 ust. 4 rozporządzenia).
8. Komisja egzaminacyjna wydaje nauczycielowi zaświadczenie o zdaniu egzaminu; rejestr wydanych
zaświadczeń prowadzi organ prowadzący szkołę (art. 9 g ust. 9 ustawy - K N).
9. W sprawach proceduralnych dotyczących prac komisji, nieuregulowanych w zarządzeniu, decyduje
komisja w drodze głosowania zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków (§
15 rozporządzenia).
10. Komisja egzaminacyjna sporządza z przebiegu pracy protokół (§ 14 ust. 1 rozporządzenia)
i podpisuje.
11. W przypadku zdania przez nauczyciela egzaminu komisja egzaminacyjna wydaje stosowne
zaświadczenie (§ 13 ust. 6 rozporządzenia).
12. Po zakończeniu prac komisji przewodniczący niezwłocznie przekazuje do Prezydenta Miasta lub
upoważnionego pracownika dokumentację Komisji oraz wniosek wraz z dokumentacją złożoną przez
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nauczyciela. Z chwilą przejęcia przez organ prowadzący w/w dokumentacji komisja egzaminacyjna
zostaje rozwiązana (§ 14 ust. 2 rozporządzenia). WS/WS

Prezydent Miasta
Bolesławiec
Piotr Roman
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 307/2013
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 22 lipca 2013 r.
Imienny skład Komisji egzaminacyjnych
1. Imienny skład Komisji egzaminacyjnej ustalony dla Pani Katarzyny Tamary Kwapisz nauczycielki
z Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 7 w Bolesławcu ubiegającej się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego:
a) przedstawiciel organu prowadzącego:
- Beata Sulska – Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
b) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
- Anna Baśkiewicz – przedstawiciel Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
c) dyrektor szkoły:
Ewa Szachowicz – dyrektor Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 7 w Bolesławcu
d) dwaj eksperci z listy ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej:
- Joanna Dogielska
- Elżbieta Godzic
2. Imienny skład Komisji egzaminacyjnej ustalony dla Pani Bogusławy Ogrodnik nauczycielki
z Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 w Bolesławcu ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego:
a) przedstawiciel organu prowadzącego:
- Beata Sulska – Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
b) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
- Anna Baśkiewicz – przedstawiciel Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
c) dyrektor szkoły:
- Irena Sikora-Kołodyńska – dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 w Bolesławcu
d) dwaj eksperci z listy ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej:
- Elżbieta Godzic
- Bernardyna Izabela Figlarska
3. Imienny skład Komisji egzaminacyjnej ustalony dla Pani Ewy Karczmarczyk nauczycielki
z Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 w Bolesławcu ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego:
a) przedstawiciel organu prowadzącego:
- Beata Sulska – Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
b) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
- Anna Baśkiewicz – przedstawiciel Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
c) dyrektor szkoły:
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- Irena Sikora-Kołodyńska – dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 w Bolesławcu
d) dwaj eksperci z listy ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej:
- Elżbieta Godzic
- Bernardyna Izabela Figlarska
4. Imienny skład Komisji egzaminacyjnej ustalony dla Pani Iwony Udzielak nauczycielki ze Szkoły
Podstawowej nr 4 w Bolesławcu ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego:
a) przedstawiciel organu prowadzącego:
- Beata Sulska – Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
b) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
- Anna Baśkiewicz – przedstawiciel Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
c) dyrektor szkoły:
- Irena Sikora-Kołodyńska – dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 w Bolesławcu
d) dwaj eksperci z listy ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej:
- Elżbieta Godzic
- Bernardyna Izabela Figlarska
WS/WS

Prezydent Miasta
Bolesławiec
Piotr Roman
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Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 307/2013
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 22 lipca 2013 r.
Imienny skład Komisji egzaminacyjnych
1. Imienny skład Komisji egzaminacyjnej ustalony dla Pani Grażyny Symonowicz nauczycielki
z Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 w Bolesławcu ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego:
a) przedstawiciel organu prowadzącego:
- Beata Sulska – Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
b) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
- Elżbieta Tyc – przedstawiciel Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
c) dyrektor szkoły:
- Irena Sikora-Kołodyńska – dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 w Bolesławcu
d) dwaj eksperci z listy ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej:
- Małgorzata Bielecka
- Łucja Teresa Mirowska
2. Imienny skład Komisji egzaminacyjnej ustalony dla Pani Małgorzaty Dyr nauczycielki
z Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 w Bolesławcu ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego:
a) przedstawiciel organu prowadzącego:
- Beata Sulska – Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
b) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
- Elżbieta Tyc – przedstawiciel Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
c) dyrektor szkoły:
- Irena Sikora-Kołodyńska – dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 w Bolesławcu
d) dwaj eksperci z listy ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej:
- Małgorzata Bielecka
- Łucja Teresa Mirowska
3. Imienny skład Komisji egzaminacyjnej ustalony dla Pani Elżbiety Fietz nauczycielki z Gimnazjum
Samorządowego nr 2 w Bolesławcu ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego:
a) przedstawiciel organu prowadzącego:
- Beata Sulska – Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
b) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
- Elżbieta Tyc – przedstawiciel Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
c) dyrektor szkoły:
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- Ewa Szajwaj – wicedyrektor Gimnazjum Samorządowego nr 2 w Bolesławcu
d) dwaj eksperci z listy ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej:
- Małgorzata Bielecka
- Łucja Teresa Mirowska
4. Imienny skład Komisji egzaminacyjnej ustalony dla Pana Adriana Emila Banyś nauczyciela
ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Bolesławcu ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego:
a) przedstawiciel organu prowadzącego:
- Beata Sulska – Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
b) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
- Elżbieta Tyc – przedstawiciel Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
c) dyrektor szkoły:
- Barbara Dąbrowska-Bugaj – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Bolesławcu
d) dwaj eksperci z listy ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej:
- Małgorzata Bielecka
- Łucja Teresa Mirowska
5. Imienny skład Komisji egzaminacyjnej ustalony dla Pani Marty Marceliny Bednarz nauczycielki
z Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 w Bolesławcu ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego:
a) przedstawiciel organu prowadzącego:
- Beata Sulska – Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
b) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
- Elżbieta Tyc – przedstawiciel Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
c) dyrektor szkoły:
- Waldemar Bugaj – dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 w Bolesławcu
d) dwaj eksperci z listy ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej:
- Małgorzata Bielecka
- Łucja Teresa Mirowska
WS/WS

Prezydent Miasta
Bolesławiec
Piotr Roman
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Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 307/2013
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 22 lipca 2013 r.
Imienny skład Komisji egzaminacyjnych
1. Imienny skład Komisji egzaminacyjnej ustalony dla Pani Marzeny Marii Bronowickiej
nauczycielki z Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Bolesławcu ubiegającej się o awans zawodowy na
stopień nauczyciela mianowanego:
a) przedstawiciel organu prowadzącego:
- Beata Sulska – Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
b) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
- Jolanta Studniarek – przedstawiciel Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
c) dyrektor szkoły:
Ewa Sokolińska – dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Bolesławcu
d) dwaj eksperci z listy ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej:
- Bożena Diurla
- Krzysztof Dziurla
WS/WS

Prezydent Miasta
Bolesławiec
Piotr Roman
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 9g ust. 2 i art. 91d pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela komisję egzaminacyjną
dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ
prowadzący – Prezydent Miasta Bolesławiec.
Zgodnie z § 14 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie
uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393) organ, który powołał
komisję egzaminacyjną, zapewnia jej obsługę administracyjno-biurową oraz pokrywa wydatki związane
z jej działalnością.
Przedłożona, przez wymienionych w zarządzeniu nauczycieli, dokumentacja spełnia wymogi formalne
zgodnie z § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie
uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393).
Nauczycielom, którzy złożą wnioski do dnia 30 czerwca danego roku organ prowadzący wydaje
decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia
danego roku. Termin posiedzenia Komisji egzaminacyjnej wyznaczono na dzień 21, 22 i 23 sierpnia
2013 r. WS/WS
Prezydent Miasta Bolesławiec
Piotr Roman
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