
Uchwała nr 71/2007  

Zarządu Powiatu Sztumskiego 

z dnia  19 lipca 2007 roku  
 

 

w Sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela mianowanego. 

 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (tj. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),  art. 9b ust 3,  art. 9g ust 2 

Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj.: Dz.U.2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. 

zm .)  oraz § 10 Rozporządzenia ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.         

w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2004 r. nr 260, poz. 

2593) oraz Ustawy z dnia12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004. nr 64 poz. 593 z 

późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§1 

 

Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela 

mianowanego. 

§2 

 

W skład Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie art. 1 ust. 1 i 2 

Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela  wchodzą: 

1. Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Sztumie - jako Przewodniczący Komisji  

2. Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Gdańsku – jako organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny 

3. Dyrektor szkoły 

4. Dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty                     

i wychowania. 

§ 3 

 

W skład Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie art. 1ust. 1a 

Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela  wchodzą: 

1. Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Sztumie – jako Przewodniczący Komisji  

2. Przedstawiciel Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego                

w Gdańsku – jako organ sprawujący nadzór pedagogiczny  

3. Dyrektor Domu Dziecka  

4. Dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Polityki Społecznej.  

 

§4 

 

Traci moc Uchwała nr 35/2005 podjęta przez Zarząd Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 

2005 roku.  

 

§ 5 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Sztumskiemu.  

 

§6 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 



 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

 
W związku ze zmianą Karty Nauczyciela oraz ze złożonymi teczkami 

nauczycieli  o postępowanie egzaminacyjne w sprawie nadania awansu na stopień 

nauczyciela mianowanego, nastąpiła konieczność powołania komisji 

egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela 

mianowanego.  

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej Uchwały jest w pełni 

uzasadnione.  


