UCHWAŁA NR 151/435/14
ZARZĄDU POWIATU OPOCZYŃSKIEGO
Z DNIA 14 SIERPNIA 2014R.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego – Pani Aliny Marii Łucjanek-Krupy

Na podstawie art. 9g ust. 2 w związku z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191), Zarząd Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Powołuje się dla Pani Aliny Marii Łucjanek-Krupy, nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 im. St. Staszica w Opocznie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego, komisję egzaminacyjną w składzie:
a/ Izabela Borkowska – przedstawiciel organu prowadzącego, przewodnicząca komisji,
b/ Jolanta Banasik – przedstawiciel Łódzkiego Kuratora Oświaty,
c/ Marek Zieliński – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. St. Staszica
w Opocznie,
d/ Magdalena Majos - ekspert z listy Ministra Edukacji Narodowej,
e/ Magdalena Zofia Chrabąszcz - ekspert z listy Ministra Edukacji Narodowej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Opoczyńskiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta – Marek Ksyta
Wicestarosta – Józef Róg
Członek Zarządu – Andrzej Kacprzak
Członek Zarządu – Sławomir Jakóbczyk
Członek Zarządu – Andrzej Sosnowiec

Opoczno, 12 sierpnia 2014 r.
OF-I.4370.5.2014
Uzasadnienie do projektu uchwały Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego – Pani Aliny Marii Łucjanek-Krupy
Po zakończeniu stażu i uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego Pani Alina Maria
Łucjenek-Krupa, nauczyciel kontraktowy zatrudniony na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

nr 1 im. St. Staszica w Opocznie, wystąpiła do organu

prowadzącego szkołę z wnioskiem o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela
mianowanego.
Zgodnie z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zarząd powiatu
wykonuje zadania i kompetencje organu prowadzącego określone m. in. w art. 9g ust. 2 ww. ustawy
tj. powołuje komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego, w skład której wchodzą:
przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący,
przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
dyrektor szkoły,
dwaj eksperci z listy Ministra Edukacji Narodowej.
Pani Alina Maria Łucjanek-Krupa nie wnioskowała o powołanie przedstawiciela związku zawodowego
do składu komisji egzaminacyjnej.

