UCHWAŁA NR 295/2021
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego
Na podstawie art.9g ust.2 w związku z art.91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.) Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co
następuje:
§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela praktycznej nauki zawodu
i nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych w zawodach elektrycznych w Centrum
Kształcenia Zawodowego w Chodzieży p. Dariusza Zbigniewa Taszarek, ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
§ 2. W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzą:
1) Mariusz Witczuk

- przewodniczący, przedstawiciel organu prowadzącego

2) Grażyna Anna Rodek - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Poznaniu
3) Zofia Cieślak

- dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży

4) Barbara Kurpiel

- ekspert z listy MEN

5) Jan Palacz

- ekspert z listy MEN

§ 3. Zadaniem Komisji Egzaminacyjnej jest przeprowadzenie egzaminu na stopień
nauczyciela mianowanego.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Starosta

Mirosław Juraszek ..............................................................

Wicestarosta

Mariusz Witczuk ..............................................................

Członkowie
Zarządu:

Kinga Buszkiewicz …………………………………........

Magdalena Jankowska .........................................................
Adrian Urbański

................................................................
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UZASADNIENIE
Pan Dariusz Zbigniew Taszarek nauczyciel praktycznej nauki zawodu i nauczyciel teoretycznych
przedmiotów zawodowych w zawodach elektrycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego w
Chodzieży, złożył wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela
mianowanego.
Na podstawie art. 9g ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019r.
poz. 2215 ze zm.) komisję egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę/placówkę. Na podstawie art. 91d pkt 2 w/cyt.
ustawy powołanie komisji leży w kompetencji Zarządu Powiatu.
W skład komisji wchodzą:
1/ przedstawiciel organu prowadzącego szkołę/placówkę, jako przewodniczący,
2/ przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3/dyrektor szkoły/placówki
4/ dwaj eksperci z listy ustalonej przez MEN.
W związku z powyższym powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla p. Dariusz Zbigniewa Taszarek
w określonym w uchwale składzie jest uzasadnione.
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