UCHWALA NR 156/2011
ZARZ4DU POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
zdnia 2 grudnia 2011 roku
w sprawie powolania komisji egzaminacyjnych
dla nauczycieli ubiegaj^cych sie o awans na stopieri nauczyciela mianowanego.
Na podstawie art. 9 g ust. 2, oraz art. 91 d pkt 2 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku
Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z pozniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1
Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzajdzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1592 z pozniejszymi zmianami)

Zarzqd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
uchwala, co nastgpuje:

§

1.

Powoluje

si?

Komisj?

egzaminacyjna^

do

przeprowadzenia

post?powania

egzaminacyjnego na stopieri nauczyciela mianowanego dla Pana Jacka Zbaraszewskiego,
nauczyciela

Zespolu

Szkol

Rolniczych

im.

Juliusza

Poniatowskiego

w

Czarnocinie,

w nastej>uja^cym skladzie:
• Joanna Segiet - przedstawiciel organu prowadz^cego - przewodnicz^cy
• Ewa Michalek - przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego
• Anna Simura- Setkowska - dyrektor Szkoly
• Beata Gozdzik - ekspert
• Jacek Mrozicki - ekspert

§

2.

Powoluje

egzaminacyjnego
nauczyciela

si?

Komisje

egzaminacyjnq.

na stopieri nauczyciela mianowanego

Zespolu

Szkot

Ponadgimnazjalnych

im.

do

przeprowadzenia

dla Pana Dariusza Zimowskiego,
Wtadyslawa

w Szydlowie, w nast?puja_cym skladzie:
• Joanna Segiet - przedstawiciel organu prowadz^cego - przewodnicza^cy
• Ewa Michatek - przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego
• Rafal Czajka - dyrektor Szkoly
• Beata Gozdzik - ekspert
• Jacek Mrozicki - ekspert

post?powania

Stanislawa Reymonta

§ 3. Ustala si? wynagrodzenie dla ekspertow z listy ekspertow ustalonej przez Ministra
Edukacji Narodowej, biora^cych udzial w pracach Komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli
ubiegaja^cych si? o awans na stopien nauczyciela mianowanego w wysokosci:
• 60 PLN brutto za rozpatrzenie jednego wniosku dla eksperta zamieszkalego na terenie
powiatu piotrkowskiego lub miasta Piotrkowa Trybunalskiego,
• 80 PLN brutto za rozpatrzenie jednego wniosku dla eksperta zamieszkalego poza terenem
powiatu piotrkowskiego i miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
§ 4. Wykonanie uchwaly powierza si? Wicestaroscie Powiatu Piotrkowskiego.

§ 5. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia.
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