
Zarządzenie Nr 68/2015 
Burmistrza Borku WIkp. 
z dnia 20 lipca 2015 roku

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się 
o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) 
oraz art. 9g ust. 2 i art. 91d pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r., poz. 191) zarządzam, co następuje:

§1.1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela 
zatrudnionego w Szkole Podstawowej w Zalesiu, Pani mgr Bogumiły Matuszak 
ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, 
w następującym składzie:
1) Przewodniczący: Tomasz Marszałek - przedstawiciel organu prowadzącego, 
2) Członkowie:
a) Karol Skowronek - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty,
b) Bożena Kulka - • ekspert w zakresie języka polskiego i logopedii,
c) Ewa Piotrowicz - ekspert w zakresie nauczania początkowego i wychowania 
przedszkolnego,
d) Donata Matecka - dyrektor szkoły.

2. Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela zatrudnionego 
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa i Gimnazjum 
w Zimnowodzie, Pani mgr Sylwii Matyszczak ubiegającej się o awans 
zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w następującym składzie:
1) Przewodniczący: Tomasz Marszałek - przedstawiciel organu prowadzącego, 
2) Członkowie:
a) Karol Skowronek - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty,
b) Bożena Kulka - ekspert w zakresie języka polskiego i logopedii,
c) Ewa Piotrowicz - ekspert w zakresie nauczania początkowego i wychowania 
przedszkolnego,
d) Barbara Krzekotowska - dyrektor szkoły.

§ 2. Tryb pracy Komisji Egzaminacyjnych określa rozporządzenie 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia I grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania 
awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393).
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§ 3. Komisje, o których mowa w § 1, ulegają rozwiązaniu z chwilą 
zakończenia swojej pracy.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu 
Komisji Egzaminacyjnej.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

opracował:
Tomasz Marszałek
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