
 
ZARZĄDZENIE NR 65/2014 
Burmistrza Bornego Sulinowa 

z dnia  21 lipca 2014r.  
 

            w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia 
postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu 
zawodowego nauczyciela  mianowanego: 
1) Kamilli Marciniak – nauczyciela języka niemieckiego w Zespole Szkół  
im. Bohaterów Oflagu II D w   Bornem Sulinowie( gimnazjum i liceum), 
2)  Marii Staszków – nauczyciela języka angielskiego w gimnazjum   w Zespole Szkół  
im. Bohaterów Oflagu II D w   Bornem Sulinowie, 
3)  Justyny Cioch   – nauczyciela biologii  i wychowania do Ŝycia w rodzinie w 
gimnazjum w Zespole Szkół  im. Bohaterów Oflagu II D w  Bornem  Sulinowie, 
4) Weroniki Witkowskiej-Ebert – nauczyciela wiedzy o społeczeństwie i języka 
angielskiego w gimnazjum w Zespole Szkół im. Bohaterów Oflagu II D w   Bornem 
Sulinowie. 
 

        Na podstawie art. 9g ust.2 i 5 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela                           
( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 647 z późn. zm. ) zarządzam, co następuje: 

      
     

§ 1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania 
egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego 
nauczyciela  mianowanego: 
1) Kamilli Marciniak – nauczyciela języka niemieckiego w Zespole Szkół  
im. Bohaterów Oflagu II D w   Bornem Sulinowie( gimnazjum i liceum), 
2)  Marii Staszków – nauczyciela języka angielskiego w gimnazjum   w Zespole Szkół  
im. Bohaterów Oflagu II D w   Bornem Sulinowie, 
3)  Justyny Cioch   – nauczyciela biologii  i wychowania do Ŝycia w rodzinie w 
gimnazjum w Zespole Szkół  im. Bohaterów Oflagu II D w  Bornem  Sulinowie, 
4)  Weroniki Witkowskiej-Ebert – nauczyciela wiedzy o społeczeństwie i języka 
angielskiego w gimnazjum w Zespole Szkół im. Bohaterów Oflagu II D w   Bornem 
Sulinowie, 
 
w następującym składzie: 

 
1)  Anna Gałązka                                  -  przewodniczący komisji, przedstawiciel organu 
                   Prowadzącego, 
2)  Natalia Kopczyńska-Wiśniewska   - przedstawiciel organu nadzoru  pedagogicznego, 
3)  Izabella Kraemer                             - wicedyrektor szkoły, 
4)   ElŜbieta Prokop                             - ekspert  w zakresie języka angielskiego i wiedzy 

 o społeczeństwie, 
5) Marzena Dobrosława Pasternacka  -  ekspert w zakresie biologii i języka angielskiego. 

 
 
 
§ 2. Ustalam wynagrodzenie dla ekspertów wchodzących w skład Komisji 

Egzaminacyjnej w kwocie 100 zł ( słownie sto złotych ) brutto dla kaŜdego eksperta za 



udział w jednym posiedzeniu Komisji ( razem 400,00 zł. brutto) oraz zwrot kosztów 
dojazdu w dniu posiedzenia. 

  
§ 3. Komisja pracuje w oparciu o Regulamin pracy Komisji, który stanowi 

załącznik do niniejszego zarządzenia. 
  

§  4.  Wykonanie zarządzenia powierzam przewodniczącemu Komisji  
    Egzaminacyjnej oraz Skarbnikowi Gminy Borne Sulinowo. 

  
§  5.  Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
 



       Załącznik   
          do Zarządzenia nr 65/2014  

Burmistrza Bornego Sulinowa  
z dnia 21 lipca 2014r. 

 
     Regulamin pracy Komisji Egzaminacyjnej 

§ 1  

1.    Ilekroć w   regulaminie jest mowa o : 
1) Przewodniczącym - rozumie się przez to Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej,  

     2)    Komisji - rozumie się przez to Komisję Egzaminacyjną,  
3)  Organie prowadzącym szkołę - rozumie się Gminę Borne Sulinowo,  
4) Rozporządzeniu - rozumie się Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu                        

z dnia 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez 
nauczycieli.  

        § 2  

 
1.   Komisja podejmuje rozstrzygnięcie w obecności co najmniej 2/3 składu członków.  

       2.    Komisja przeprowadza egzamin, w czasie którego nauczyciel ubiegający się o awans  
na stopień nauczyciela mianowanego:  

a) dokonuje prezentacji dorobku zawodowego,  
       b)   odpowiada na pytania członków komisji  dotyczących  wymagań  określonych                

w § 7 ust  2  w.w  Rozporządzenia.  
3.    KaŜdy z członków komisji  ocenia spełnianie przez nauczyciela  wymagań          
niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego w  punktach  według skali  
od O do 10.  
4.   Na podstawie liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji    
oblicza się średnią arytmetyczną punktów, z tym , Ŝe jeŜeli liczba członków komisji jest 
większa niŜ 3, odrzuca się jedną najwyŜszą i jedną najniŜszą ocenę punktową. 
5.   Nauczyciel zdał egzamin, jeŜeli obliczona średnia arytmetyczna uzyskanych  
punktów  wynosi co najmniej 7. 

§ 3 
   

1.    Z przebiegu prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:  
a) datę i miejsce posiedzenia komisji,  
b) imiona i nazwiska członków  komisji,  
c) imiona i nazwiska osób uczestniczących w pracach komisji w 

charakterze obserwatora,  
d) pytania zadawane nauczycielowi w czasie egzaminu oraz informację o udzielonych  

przez nauczyciela odpowiedziach, 
e) uzyskane przez nauczyciela oceny punktowe,  
f) średnią arytmetyczną punktów,  
g) uzasadnienie rozstrzygnięcia komisji ( moŜe być uzasadnienie zbiorowe ),  

h) podpisy członków komisji uczestniczących w jej pracach .  
        
       Regulamin został zatwierdzony przez członków komisji egzaminacyjnej przed rozpoczęciem  
posiedzenia komisji. 
 
 
Podpisy: 
 


