
UCHWAŁA NR 94/2015 

 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 14 sierpnia 2015 roku 

 

 

 

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego w Zespole 

Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim ubiegającego się o awans zawodowy 

nauczyciela mianowanego   

 

 

           Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), art. 9 g ust. 2 i art. 91 d pkt 2 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn. 

zm.) i § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie 

uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2013 r. poz. 393), 

uchwala się:  

 

§ 1. 

 

Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Pani Eweliny Kępińskiej - Lipińskiej - nauczyciela 

kontraktowego Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 54, 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

 

W skład komisji wchodzą: 

 

1. Agnieszka Glazer – Przedstawiciel organu prowadzącego, Przewodniczący Komisji, 

2. Brygida Grzenkowska - Popsuj – Przedstawiciel organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, 

3. Wioletta Przyborowska – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, 

4. Krzysztof Kabat – Ekspert, 

5. Barbara Ferens – Ekspert. 

 

§ 2. 

   

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej. 

 

§ 3.     

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Starosta 

(-) 
Zbigniew Ptak  

  



 

UZASADNIENIE 

 

 

Zgodnie z procedurą awansu zawodowego nauczycieli określoną w ustawie z dnia 26 stycznia 

1982 roku – Karta Nauczyciela, komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się        

o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje Zarząd Powiatu.  

W związku ze złożeniem wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego przez 

nauczyciela Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim w dniu 29 czerwca 2015 roku, 

niezbędnym jest powołanie składu osobowego komisji. 

 

W związku z powyższym proszę o podjęcie stosownej uchwały.  

 

 


