
              

          

 

            UCHWAŁA NR    179.V.2017 
 ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO 

             z dnia   05  lipca 2017 r. 
 

 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się  
o awans na stopień nauczyciela   mianowanego. 
 
          Na podstawie art. 9g ust. 2 oraz art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189), uchwala  się co następuje :  

 
 

§ 1 

 
1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną w celu przeprowadzenia postępowania 
egzaminacyjnego dla Pana Sebastiana Roberta Szewczuka - nauczyciela religii w 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie,  ubiegającego się o awans na 
stopień nauczyciela mianowanego  w składzie:  
 
 
1)  Andrzej Jóźwik  - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę  
                                                      jako przewodniczący  
2)  Małgorzata Wanzek                - przedstawiciel organu sprawującego nadzór   
                 pedagogiczny 
3)  Andrzej Kowalczyk                  - dyrektor szkoły 

4)  Jolanta Siwak                          - ekspert  
5)  Grażyna Gatner                       - ekspert 
                                                          
 
2. Komisja Egzaminacyjna przeprowadzi postępowanie w trybie określonym w 
przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 1 marca 2013 r. w 
sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 
393) 

 
 

§ 2 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu  - Witold Jankowski                 /-/ 
 

Członek Zarządu Powiatu           - Grażyna Jany                     /-/ 
 

Członek Zarządu Powiatu           - Krystyna Możdżanowska    /-/ 
 

Członek Zarządu Powiatu           -  Michał Błażejewski              /-/  
 

Członek Zarządu Powiatu           -  Zenon Kasprzak                  
     



 
 
 

 
U Z A S A D N I E N I E 

 
 
  

do uchwały Zarządu Powiatu Kępińskiego Nr 179.V.2017 z  dnia 05  lipca 2017 r. 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się 
o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

 
 
 Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela 
ubiegającego się o awans  na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ 
prowadzący szkołę. 
Dla nauczycieli szkół prowadzonych  przez Powiat Kępiński komisję powołuje 
Zarząd Powiatu (art. 91d pkt 2 Karty Nauczyciela). 
Zgodnie z art. 9g ust. 2 w. cyt. ustawy w skład komisji wchodzą: przedstawiciel 
organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący, dyrektor szkoły, dwaj 
eksperci z listy ekspertów, przedstawiciel organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny. Na wniosek nauczyciela w skład komisji wchodzi przedstawiciel 
wskazanego związku zawodowego.  
Do Zarządu Powiatu wpłynął wniosek Pana Sebastiana Roberta Szewczuka, 
nauczyciela religii  w ZSP Nr 2 w Kępnie, o wszczęcie postępowania 
egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. W związku z powyższym 
zasadne jest podjęcie uchwały powołującej Komisję Egzaminacyjną. 
 
 
 
       STAROSTA KĘPIŃSKI  
             /-/ WITOLD JANKOWSKI 


