
UCHWAŁA NR 39/112/19
ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 15 lipca 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania o nadanie 
nauczycielowi przedmiotów zawodowych informatycznych w Zespole Szkół Technicznych 

i Licealnych w Piechowicach stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 511) i art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 1148) oraz art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 967 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną w składzie:

1) Przewodniczący: 

- Sylwester Urbański – dyrektor Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Jeleniej 
Górze;

2) Członkowie:

- Przedstawiciel – Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu,

- Dorota Sobczyńska – dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach,

- Jacek Miklasiński – ekspert – informatyka, historia – wizytator kuratorium oświaty, 

- Marzena Owsiana-Czepiela – ekspert – filologia polska, historia, wiedza o kulturze, filozofia, 
etyka, – nauczyciel technikum;

§ 2. Zadaniem Komisji, o której mowa w § 1 jest przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego 
na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego na wniosek zarejestrowany pod numerem: 
OZ.4370.2.I.2019, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. 
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r., poz. 1574).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Jeleniogórskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta Jeleniogórski

Krzysztof Wiśniewski

Wicestarosta Jeleniogórski

Jarosław Kotliński

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek
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UZASADNIENIE

Nauczyciel kontraktowy może ubiegać się o stopień nauczyciela mianowanego, który

w drodze decyzji administracyjnej nadawany jest przez organ prowadzący placówkę. Warunkiem

nadania nauczycielowi stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego jest zdanie

egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną w tym celu przez organ prowadzący placówkę.

Skład komisji egzaminacyjnej określa art. 9g ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela. Zgodnie z § 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 r., poz. 1574), środki finansowe na

wynagrodzenia ekspertów – członków Komisji zabezpieczono w planie wydatków budżetowych na

2019 rok w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80195 „Pozostała działalność”, w § 4170

„Wynagrodzenia bezosobowe”.
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