UCHWAŁA NR 144.72.2021
ZARZĄDU POWIATU W OPATOWIE

z dnia 12 sierpnia 2021 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego w sesji letniej 2021 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038) w związku z art. 9g ust. 2 i art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4) oraz § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez
nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200), uchwala się, co następuje:
§ 1. Powołuje się Komisje Egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego w sesji letniej 2021 r.:
l)w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczyni - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń
Rozwojowych w Niemienicach w specjalności: nauczyciel - wychowawca grupy wychowawczej

w składzie:

a)

Marek Golasa - przewodniczący Komisji,

b)

Małgorzata Spychaj - członek komisji (dyrektor szkoły),

c)

Robert Filipczak - członek komisji (przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny),

d)

Elżbieta Rutecka - członek komisji (ekspert),

e)

Wioletta Ćwik - członek komisji (ekspert);

2) w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Jałowęsach w specjalności: wychowawca,
nauczyciel zajęć rewalidacyjnych w składzie:
a)

Marek Gołasa - przewodniczący Komisji,

b) Wioletta Gumuła - członek komisji (osoba zastępująca dyrektora szkoły w związku z jego nieobecnością
wyznaczona przez organ prowadzący),
c)

Robert Filipczak - członek komisji (przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny),

d)

Elżbieta Rutecka - członek komisji (ekspert),

e)

Wioletta Ćwik - członek komisji (ekspert);

3) w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie w specjalności: nauczyciel języka angielskiego w składzie:
a)

Marek Golasa - przewodniczący Komisji,

b)

Magdalena Gdowska - członek komisji (dyrektor szkoły),

c)

Robert Filipczak - członek komisji (przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny),

d)

Leszek Kiciński - członek komisji (ekspert),

e)

Agnieszka Bialousz - członek komisji (ekspert).

§2. Komisje wskazane w§ 1 procedują w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r.
poz. 2200).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarząd Powiatu w Opatowie:

Starosta Opatowski:

Tomasz Stan iek

........ ...

Wicestarosta:

Małgorzata Jalowska

........ ...................................

Członkowie Zarządu:

Andrzej Gajek

........ U................................

Krzysztof Hajdukiewicz

..................... a ../... /........

Aneta Werońska

.................... .......................

Uzasad nienie

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038) zarząd powiatu wykonuje zadania zlecone na podstawie innych przepisów.
Zgodnie z art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz
z 2021 r. poz. 4) do zadań zarządu powiatu należy powoływanie komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

W myśl art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela w skład komisji wchodzą:
-

przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący,

-

przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

-

dyrektor szkoły,

-

dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

W związku z powyższym organ prowadzący zwrócił się do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach
o wskazanie osoby do komisji egzaminacyjnej. Pismem z dnia 26.07.2021 r., znak
KO.II.021.127.2021
wskazano na członka komisji Pana Roberta Filipczaka jako przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Kielcach.

W związku z tym, że Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczym w Jalowęsach jest
nieobecny do komisji powołaną osobę wyznaczoną przez organ prowadzący, która zastępuje dyrektora
w momencie jego nieobecności.
Dwaj eksperci zostali wybrani z listy ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej dostępnej w Systemie
Informacji Oświatowej. Zgodnie z§ 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca
2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 poz. 2200)
eksperci posiadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego samego typu co szkoła,
w której nauczyciel jest zatrudniony.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Opracował:
Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

