
UCHWAŁA NR CXIX/340/2021 
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH 

z dnia 28 lipca 2021 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 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Siedlcach uchwala, co następuje: 

§ 1. Powołuje się komisję egzaminacyjną w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 
dla Pani Barbary Paczuskiej - nauczyciela kontraktowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Stoku Lackim - ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 
w następującym składzie: 
1) Aneta Dziewulska - przedstawiciel organu prowadzącego placówkę, jako jej przewodniczący, 
2) Jadwiga Grudzień - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Warszawie - Delegatura w Siedlcach, 
3) Anna Hołownia - dyrektor placówki, 
4) Hanna Bolesta - ekspert z listy ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty 

i wychowania, 
5) Dariusz Cybul - ekspert z listy ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty 

i wychowania. 
Komisja przeprowadzi postępowanie egzaminacyjne w dniu 19 sierpnia 2021 r. o godzinie 

9.00 w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, przy ul. Piłsudskiego 40, sala 107, I piętro. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Starosta 
 
 

Karol Tchórzewski 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela komisję 
egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 
powołuje organ prowadzący szkołę. Zadania i kompetencje określone w art. 9g ust. 2 wykonuje 
odpowiednio Zarząd Powiatu.  

W związku ze złożeniem w ustawowym terminie przez nauczyciela kontraktowego 
zatrudnionego w placówce prowadzonej przez Powiat Siedlecki wniosku o przeprowadzenie 
postępowania egzaminacyjnego zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały. 

   

Starosta 
 
 

Karol Tchórzewski  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 095F47BF-72EC-4974-8763-0F52FB63DAF9. Uchwalony Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Punkt 1
	Paragraf 1 Punkt 2
	Paragraf 1 Punkt 3
	Paragraf 1 Punkt 4
	Paragraf 1 Punkt 5

	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Uzasadnienie

