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Zarządzenie Nr 39/2013 
Wójta Gminy Rytwiany 

z dnia  20.11.2013r. 
 

 
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego  

się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 
 
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                             
o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., Nr 594 z późn. zm.), 
art. 9g ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  (tekst 
jednolity: Dz.U. Nr 97, poz. 674 z 2006r. z późn. zm.) oraz  § 10 rozporządzenia 
MEN z dnia 1 marca 2013r. r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu 
zawodowego przez nauczycieli  (Dz. U. Nr 393 z 2013r. ) Wójt Gminy 
Rytwiany powołuje Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego 
się o awans na stopień nauczyciela mianowanego: 

 

 
§ 1 

 

Dla nauczyciela z Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła 

Podstawowa i Przedszkole  im. Marii Firlejczyk w Sichowie DuŜym                  

o specjalizacji  w zakresie  wychowania fizycznego,  powołuje się Komisję 

Egzaminacyjną w składzie: 

 

1.   Marianna Stryszowska - Sekretarz Gminy Rytwiany – przewodnicząca 

komisji, 

2. Alina Kubik - przedstawiciel Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty                       

w Kielcach, 

3. Dorota Karasińska - Kozłowska - dyrektor Zespołu  Placówek 

Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Marii 

Firlejczyk w Sichowie DuŜym - członek komisji, 

4.  Waldemar Gosek - ekspert w zakresie  wychowania fizycznego, 
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5. GraŜyna Cichoń - ekspert w zakresie  wychowania muzycznego. 

 
 

§ 2 
 

1. Zadaniem Komisji Egzaminacyjnych jest przeprowadzenie postępowania 

egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień  

nauczyciela mianowanego oraz sporządzenie odpowiedniej dokumentacji. 

2. Tryb i zasady pracy Komisji określa Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej  z dnia 1 marca 2013r. w sprawie  uzyskiwania stopni awansu 

zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. Nr 393 z 2013r.). 

 
§ 3 

 
1. Wójt Gminy Rytwiany zapewnia obsługę administracyjno – biurową komisji 

oraz pokrywa wydatki  związane z jej działalnością. 

2. Za pracę w komisji egzaminacyjnej ekspertom z listy ekspertów 

Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu przyznaje się zryczałtowane 

wynagrodzenie w kwocie 120,00 zł. (słownie: sto dwadzieścia złotych ). 

3. Ekspertowi, który zamieszkuje poza granicami Gminy Rytwiany przyznaje 

się zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do siedziby Urzędu 

Gminy Rytwiany i z powrotem w wysokości ceny biletu publicznym 

środkiem transportu. 

 
§ 4 

 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rytwiany. 

 
 
  
 

 


