
Zarządzenie Nr 0050.210.2019 

Wójta Gminy Nędza 

z dnia 11 lipca 2019 r. 

 

 

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień        

                   awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego 
  

 

               Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 506 t.j.), art. 9g ust. 2 i art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 

( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ) oraz § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 

lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1574 )  

  

 

zarządzam, co następuje: 

 

§1 

 
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani 

Moniki Nielaba, nauczycielki zatrudnionej na stanowisku nauczyciela języka angielskiego i 

wychowawcy świetlicy szkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Górkach 

Śląskich, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

 

§ 2 

W skład Komisji wchodzą: 

1. Edyta Szajt - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę – przewodnicząca komisji, 

2. Halina Sitnikow - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – członek 

komisji, 

3. Jolanta Kupczyk – dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Górkach 

Śląskich – członek komisji, 

4. Beata Włodarczyk - ekspert z listy MEN – członek komisji, 

5. Budziarska Grażyna - ekspert z listy MEN – członek komisji,  

 

§3 

 
Posiedzenie Komisji Egzaminacyjnej odbędzie się w dniu 17.07.2019 r. o godzinie 8.00 w Urzędzie 

Gminy Nędza przy ul. Jana III Sobieskiego 5, 47-440 Nędza. 

 

§4 
 

Za udział w pracach Komisji każdy z ekspertów MEN otrzyma wynagrodzenie w wysokości 150,00 zł 

brutto ( słownie: sto pięćdziesiąt złotych) 

 



§5 
 

Wykonanie zarządzenia powierza się Edycie Szajt głównemu specjaliście ds. oświaty i sportu                     

w Urzędzie Gminy Nędza. 

 

§6 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

     

 


