. ZARZĄDZEN|E NR 74119
WOJTA GMII{Y SĘDZIEJOWICE
z dnia 17 września 2019

r.

powolania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego
nauczyciela Gminy Sędziejowice ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
oraz ustalenia stawki wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach Komisji

w sprawie

Na podstawie alt, 9 g ust.2, w związku z art.91 dpkt2 rrstawy z dnia26 stycznia 1982 r, Kańa
Nauczyciela (Dz.lJ. z 20J8 r., poz. 967 z późn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia ż6 lipca 20l 8 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nalczycieli (Dz. U . z
2018 r. poz. L57 4 z póżn. zm.) oraz § 2 pkt l 1 rozporządzeriaMinistra Edukacj i Narodowej z dnia 18 grudnia 20l8 r.
w sprawie sposobu podziału częścioświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku
2019 r. (Dz. U.

zż0l8 r. poz.2446

z póżn. znt.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołtlję Komisję Egzarninacyjrią na dzięli 22 października 2019 r. dla Pani Pauliny Lucyny Sowińskiej nauczyciela wyclrowania przedszkolnego w Przedszkolu w Dobrej - ubiegającego się o awans zawodowy rra stopień
nauczycieIa mianowanego, w następującym składzie:

1. Kamila

Tokarek

- Przewodniczący Komisji

przedstawiciel organu prowadzącego

2. Iwona

Szanda

- Członek

przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

3. Anna

Szymańska

- Członek

dyrektor przedszkola

4. Grażyna Adamczyk

- Członek

ekspert z listy ekspeńów ustalonych przez Ministra Edukacji
Narodowej

5. Malgorzata Gmosińska

- Członek

ekspert z listy ekspertów ustalonych plzez Ministra Edukacj i
Narodowej

§

2, TIyb pracy Komisji Egzaminacyjnej określaRozporządzenie Mirristra Edukacji Narodowe1 z dnia ż6 lipca20!8
r, w sprawie uzyskiwania stopni alvansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1514 z póżn. zm.).

§ 3.

Komisja Egzaminacyjna powołanajest na czas postępowania egzaminacyjnego.

§4. Ustalam stawkę wynagrodzenia ekspeńa z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej uczestniczącego w placach
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awalrs na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości
350 zł (brutto) za rozpatrzen

ie j

ednego wniosku.

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4, obejmuje wszystkie koszty zwlązane z udziałem eksperla w pracach
komisji egzaminacyjnych,
§

§ 6.

Komisja rozwiązuje się z dniem zakończenia postępowania egzam inacyjnego.

§ 7.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Sędziejowice,

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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