ZARZĄDZENIE NR 258/2020/P
PREZYDENTA MIASTA PABIANIC
z dnia 5 listopada 2020 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans
zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w publicznych szkołach i przedszkolach, dla
których organem prowadzącym jest Prezydent Miasta Pabianic
Na podstawie art. 9 g ust. 2 w związku z art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela (t. j. z 2019 r. poz. 2215) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Powołuje się komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy
na stopień nauczyciela mianowanego.
2. W skład komisji, o której mowa w ust. 1 wchodzą:
1) przedstawiciel Prezydenta Miasta Pabianic - organu prowadzącego szkołę - jako przewodniczący;
2) przedstawiciel Kuratora Oświaty w Łodzi - organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3) dyrektor szkoły podstawowej lub przedszkola, zatrudniający nauczyciela ubiegającego się
o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego;
4) dwóch ekspertów z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego ds. oświaty
i wychowania;
5) na wniosek nauczyciela, przedstawiciel związku zawodowego wskazanego we wniosku.
3. Powołuje się przewodniczącego komisji egzaminacyjnej w osobie pani Elżbiety Pajewskiej,
zastępcy naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pabianicach. W razie
jego nieobecności obowiązki przewodniczącego komisji wykonuje pan Waldemar Boryń - naczelnik
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pabianicach.
4. Przedstawiciel Kuratora Oświaty w Łodzi działa w komisji egzaminacyjnej na podstawie
pisemnego upoważnienia.
5. W razie nieobecności w pracy dyrektora szkoły lub przedszkola zastępuje go w komisji
egzaminacyjnej zastępca dyrektora lub osoba przez niego upoważniona.
6. Ekspertów, o których mowa w ust. 2 pkt 4, wskazuje przewodniczący komisji egzaminacyjnej.
7. Przedstawiciela związku zawodowego w komisji egzaminacyjnej wskazuje właściwy organ
statutowy związku.
§ 2. Tryb działania komisji egzaminacyjnej określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1574) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez
nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 1650).
§ 3. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej informuje pisemnie uczestników i członków komisji
o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu.
§ 4. 1. Ustala się stawkę wynagrodzenia dla eksperta z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej
w wysokości 100 zł brutto, za rozpatrzenie jednego wniosku o podjęcie postępowania
egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
2. Wynagrodzenie eksperta, o którym mowa w ust. 1, zostaje ujęte w umowie zawartej pomiędzy
ekspertem a Prezydentem Miasta Pabianic.
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§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 134/2020/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 15 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy
nauczyciela mianowanego w publicznych szkołach podstawowych i przedszkolach, dla których
organem prowadzącym jest Prezydent Miasta Pabianic.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Pabianic
Grzegorz Mackiewicz
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