
UCHWAŁA Nr XXV/147/2001 
RADY POWIATU w SIEDLCACH 

z dnia 29 czerwca 2001 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli 
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art.9 g ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - 
Karta Nauczyciela / Dz. U. z 1997r. Nr 56, poz.357 z późniejszymi 
zmianami/ Rada Powiatu w Siedlcach uchwala, co następuje:

§1

Powołuje się komisje egzaminacyjne w celu przeprowadzenia postępowań 
egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego w następującym składzie:

1/ przedstawiciel organu prowadzącego szkołę lub placówkę, jako jej przewodniczący,
2/ dyrektor / wicedyrektor/ szkoły lub placówki,
3/ trzej eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i 
wychowania,
4/ przedstawiciel związku zawodowego wskazany przez nauczyciela we wniosku o 
podjęcie postępowania egzaminacyjnego.

§2

W pracach komisji, w charakterze obserwatora może brać również udział przedstawiciel 
organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą lub placówką.

§3

Imienne składy komisji egzaminacyjnych stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

W

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 18 lutego 2000 roku, o 
zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie innych ustaw / Dz. U. Nr 19, 
poz.239/, nauczyciele, którzy w dniu wejścia w życie ustawy tj. w dniu 6 kwietnia 2000 
roku posiadali wymagane kwalifikacje, z tym dniem uzyskali z mocy prawra stopień 
nauczyciela kontraktowego.
Nauczycieli ci, po odbyciu 9 - miesięcznego stażu będą ubiegać się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art.9 g ust. 2,4 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 
Nauczyciela /Dz. U. .z 1997r. Nr 56,poz.357/ zachodzi potrzeba powołania przez organ 
prowadzący szkołę lub placówkę komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia 
postępowania egzaminacyjnego dla tych nauczycieli.

Waci,
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