
          Uchwała Nr 1308/2011 
                                         Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
                                                        z dnia 16 listopada 2011r. 

 
 

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla ubiegaj ącej si ę o stopie ń awansu 
zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Stefanii Br zezińskiej – Michalskiej. 
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r., o samorządzie 

województwa ( Dz.U. z 2001r., nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), oraz art. 9g ust. 2 ustawy               

z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), 

uchwala się, co następuje: 

§ 1 

 

W celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla ubiegającej się o stopień 

awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Stefanii Brzezińskiej - Michalskiej 

powołuje się Komisję Egzaminacyjną w składzie : 

 

1. Przewodniczący        przedstawiciel organu prowadzącego szkołę    

                                     Pani Wanda Grzybek 

 

2. Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny  

      Pani Elżbieta Powierza 

 

3. Dyrektor               Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu 

                             Pan Krzysztof Walczak 

                             

       4.   Eksperci  Pani Ewa Teresa Wawrzyniak 

                                          Pani Wioletta Stępczyńska - Oziemkowska 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 



 
Uzasadnienie do Uchwały Nr 1308/2011 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 16 listopada 2011r. 
 

 
 Art. 9a ust. 1 - Karty Nauczyciela (t.j. z 2006r., Dz.U. nr 97, poz. 674 z późn. zm.)  ustala 

cztery stopnie awansu zawodowego nauczycieli, a mianowicie: 

1. nauczyciel stażysta 

2. nauczyciel kontraktowy 

3. nauczyciel mianowany 

4. nauczyciel dyplomowany 

Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego, oprócz 

posiadania kwalifikacji i stażu, jest w przypadku nauczyciela kontraktowego, zdanie 

egzaminu przed komisją egzaminacyjną, którą powołuje organ prowadzący szkołę                 

w składzie określonym w art. 9g ust. 2 ustawy.  

Komisja egzaminacyjna podejmuje postępowanie egzaminacyjne na wniosek nauczyciela 

skierowany do organu prowadzącego szkołę zgodnie z terminem zawartym w art. 9b ust. 

3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006r., Nr 97, poz. 

674 z późn. zm.) 

 

W świetle powyższego podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione. 

 
 

 
Tomasz Bugajski 

Członek Zarządu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


