
ZARZĄDZENIE NR 66/2020 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO 

z dnia 20 lipca 2020 r. 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 
dla nauczycieli ubiegających sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

Na podstawie art.9g ust. 2 w zw. z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela ( tj. 
Dz. U. z 2019 r. , poz. 2215 z późn. zm.  ) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 
2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. z 2018r. poz. 1574 ze 
zm. )  zarządzam, co następuje: 

§ 1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego  dla  Pana 
Mikołaja Krygiera  – nauczyciela kontraktowego -   ubiegającego  się   o stopień awansu zawodowego na 
nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Szkole Podstawowej  w  Czerniejewie w następującym składzie: 

1) Grażyna Kulpińska  - przedstawiciel organu prowadzącego – przewodnicząca, 

2) Sława Mrożek – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – członek komisji, 

3) Henryk Czarnecki  – dyrektor Szkoły Podstawowej  w Czerniejewie – członek komisji, 

4) Anna Bentyn – ekspert – członek komisji, 

5) Beata Kupczyńska – ekspert – członek komisji. 

§ 2. Powołuję Komisję Egzaminacyjną w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani 
Kingi Przybylskiej - Grajek – nauczyciela kontraktowego - ubiegającej się o stopień awansu zawodowego na 
nauczyciela mianowanego zatrudnionej w Szkole Podstawowej  w Żydowie  w następującym składzie: 

1) Grażyna Kulpińska - przedstawiciel organu prowadzącego – przewodnicząca, 

2) Sława Mrożek – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – członek komisji, 

3) Beata Maciejewska – dyrektor  Szkoły Podstawowej  w Żydowie – członek komisji, 

4) Anna Bentyn – ekspert – członek komisji, 

5) Beata  Kupczyńska – ekspert – członek komisji. 

§ 3. Ustala się termin przeprowadzenia postępowań  egzaminacyjnych  na dzień  17 sierpnia 2020 r. 

§ 4. 1.  Za przeprowadzone postępowanie egzaminacyjne ekspert z listy MEN otrzymuje wynagrodzenie 
w wysokości 133,00 zł brutto (słownie: sto trzydzieści trzy złote brutto) za jedno postępowanie egzaminacyjne. 

2. Ekspertowi zamieszkałemu w odległości powyżej 50 km od siedziby Gminy zwraca się koszty podróży: 

a) środkami komunikacji publicznej na podstawie przedłożonych biletów, 

b) własnym środkiem transportu na podstawie oświadczenia, w kwocie ustalonej zgodnie z § 2 Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania 
zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów 
niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002 r. Nr 27, poz.271 ze zm.). 

3. Ekspert zachowuje prawo do zwrotu kosztów podróży również w przypadku, gdy postępowanie 
egzaminacyjne nie zostanie przeprowadzone z przyczyny od niego niezależnej. 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnej. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  Burmistrz 
Miasta i Gminy Czerniejewo 

Tadeusz Szymanek 
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