
ZARZĄDZENIE NR 64/2021 
BURMISTRZA DRZEWICY 

z dnia 16 lipca 2021 r. 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990  r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713 z późn. zm.) i art. 91d, pkt 2 w zw. z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela             
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 z późn. zm.) oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia                  
26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (t.j. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 2200)   zarządzam co następuje: 

§ 1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla Pani Małgorzaty Milewskiej-Woźniak nauczyciela 
wspomagającego, nauczyciela zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć rewalidacyjnych, indywidualnych zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych w Szkole Podstawowej w Brzustowcu w składzie osobowym zawartym 
w załączniku nr 1            do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla Pani Barbary Stolarczyk nauczyciela wychowania przedszkolnego, 
języka polskiego, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego, zajęć świetlicowych w Szkole 
Podstawowej        w Idzikowicach w składzie osobowym zawartym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Komisja przeprowadzi postępowanie egzaminacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 4. 1. Za udział w pracach komisji egzaminacyjnej eksperci wymienieni w załącznikach 1-2 otrzymają 
wynagrodzenie w wysokości po 200 zł /brutto/ za pracę w każdej komisji. 

2. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1,  dokonana będzie w terminie 14 dni od dnia 
posiedzenia Komisji Egzaminacyjnej, na rachunek bankowy wskazany przez ekspertów. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

z up. Burmistrza Drzewicy 
Zastępca Burmistrza 

 
 

Dominik Niemirski 

Id: 0BA7F5A7-EA26-4334-A0C7-DD1C30B7BD0C. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 64/2021 

Burmistrza Drzewicy 

z dnia 16 lipca 2021 r. 

Skład Komisji Egzaminacyjnej 

Dla Pani Małgorzaty Milewskiej-Woźniak 

nauczyciela wspomagającego, nauczyciela zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć rewalidacyjnych, 
indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego 

1. Agnieszka Kopytowska - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,  jako przewodniczący; 
2. Grażyna Haraśna - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

3. Agnieszka Wrzosek - dyrektor szkoły; 
4. Ilona Jachimczak - ekspert w zakresie pedagogiki, wychowania przedszkolnego, nauczania 

poczatkowego, kształcenia zintegrowanego, oligofrenopedagogiki, terapii 
pedagogicznej, edukacji dla bezpieczeństwa; 

5. Magdalena Majos - ekspert w zakresie nauczania początkowego, wychowania przedszkolnego, 
oligofrenopedagogiki, historii z wos.  

 
 
   

z up. Burmistrza Drzewicy 
Zastępca Burmistrza 

 
 

Dominik Niemirski 

Id: 0BA7F5A7-EA26-4334-A0C7-DD1C30B7BD0C. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 64/2021 

Burmistrza Drzewicy 

z dnia 16 lipca 2021 r. 

Skład Komisji Egzaminacyjnej 

Dla Pani Barbary Stolarczyk 

nauczyciela wychowania przedszkolnego, języka polskiego, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka 
polskiego, zajęć świetlicowych ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 

1. Agnieszka Kopytowska - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,  jako przewodniczący; 
2. Grażyna Haraśna - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

3. Anna Jakubczyk - dyrektor szkoły; 
4. Ilona Jachimczak - ekspert w zakresie pedagogiki, wychowania przedszkolnego, nauczania 

początkowego, kształcenia zintegrowanego, 
oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej,  
edukacji dla bezpieczenstwa; 

5. Magdalena Majos - ekspert w zakresie nauczania początkowego, wychowania przedszkolnego, 
oligofrenopedagogiki, historii z wos. 

 
 
   

z up. Burmistrza Drzewicy 
Zastępca Burmistrza 

 
 

Dominik Niemirski 

Id: 0BA7F5A7-EA26-4334-A0C7-DD1C30B7BD0C. Podpisany Strona 1


	Zarządzenie
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4
	Paragraf 4 Ustęp 2

	Paragraf 5

	Zalacznik 1
	Zalacznik 2

