ZARZĄDZENIE NR 235/2019
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 31 lipca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy
na stopień nauczyciela mianowanego.
Na podstawie art. 9 g ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 967; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 730.),
art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz
§ 10 i § 14 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie
uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018, poz. 1574)
zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Powołuję Komisję egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na
stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionego w szkole, dla której 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 rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni
awansu zawodowego przez nauczycieli.
§ 2. W celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego w dniu 23 sierpnia 2019 r. powołuję
Komisję egzaminacyjną, o której mowa w § 1, w składzie określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia.
§ 3. 1. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Społecznego Urzędu Miasta
Bolesławiec.
2. Pokrycie wydatków związanych z powołaniem ekspertów komisji egzaminacyjnej powierzam
dyrektorowi jednostki oświatowej, 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 placówki.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 235/2019
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 31 lipca 2019 r.
Imienny skład Komisji egzaminacyjnej
1. Imienny skład Komisji egzaminacyjnej ustalony dla Pani Emiliany Marzeny Fulczyńskiej
nauczycielki z Miejskiego Przedszkola Publicznego 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 - członek komisji:
- Bożena Browarczyk – starszy wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
c) dyrektor - członek komisji:
- Jolanta Mienculewicz – dyrektor Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 4 w Bolesławcu
d) dwaj eksperci z listy ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej - członek komisji:
- Jolanta Jaworska
- Beata Toczek
e) przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego:
- Joanna Dudyńska.
2. Imienny skład Komisji egzaminacyjnej ustalony dla Pani Karoliny Katarzyny Kołodziej Januszkiewicz 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 - członek komisji:
- Bożena Browarczyk – starszy wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
c) dyrektor - członek komisji:
- Ewa Szachowicz – dyrektor Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 7 w Bolesławcu
d) dwaj eksperci z listy ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej - członek komisji:
- Jolanta Jaworska
- Beata Toczek
3. Imienny skład Komisji egzaminacyjnej ustalony dla Pani Renaty Beaty Dziedzic 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 - członek komisji:
- Bożena Browarczyk – starszy wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
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c) dyrektor - członek komisji:
- Robert Ostrowski – z-ca dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu
d) dwaj eksperci z listy ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej - członek komisji:
- Jolanta Jaworska
- Beata Toczek
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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, tj. Prezydent Miasta Bolesławiec.
Zgodnie z § 14 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lipca 2018 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli organ, który powołał komisję
egzaminacyjną, zapewnia jej obsługę administracyjno-biurową oraz pokrywa wydatki związane z jej
działalnością.
Przedłożona - przez wymienioną w zarządzeniu nauczycielkę - dokumentacja spełnia wymogi formalne
zgodnie z § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lipca 2018 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Nauczycielce, która złożyła wniosek 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 egzaminacyjnych wyznaczono na dzień 23 sierpnia 2019 r.
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