
Zalgcznik Nr 2 
do uchwaly Nr 037).2018  

Zarzqdu Powiatu w Pultusku 
z dnia 	 0 3 • 2018r. 

REGULAMIN PRACY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ 

1. Komisja Egzaminacyjna pracuje w skladzie ustalonym w zalqczniku Nr 1 do uchwaly Nr 

C3... 01& Zarzqdu Powiatu w Pultusku z dnia 	wrze§nia 2018r. w sprawie powolania 

komisji egzaminacyjnej. 

2. Cele i zadania oraz tryb pracy Komisji okreglajq postanowienia ustawy z dnia 26 stycznia 

1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018r. poz. 967) i rozporzglzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez 

nauczycieli (Dz. U. poz. 1574) oraz ustalenia niniejszego Regulaminu. 

3. Posiedzenie Komisji jest protokolowane; protokolantem nie mote bye osoba spoza Komisji. 

4. Wszyscy czlonkowie Komisji uczestniczq w jej pracach na zasadzie rownych praw 

i obowiqzkow. 

5. Komisja Egzaminacyjna podejmuje pracc i rozstrzygniccia w obecno§ci co najmniej 2/3 

skladu swoich czlonkow. 

6. Obrady Komisji sq poufne; czlonkowie Komisji majq obowiqzek zachowania tajemnicy 

o przebiegu postepowania egzaminacyjnego. 

7. Czlonkowie Komisji zobowiqzani sq do przestrzegania przepisew o ochronie danych 

osobowych oraz do respektowania zasady berstronno§ci w rozpatrywaniu wniosku; skladajq 

stosowne o§wiadczenia. 

8. Komisja Egzaminacyjna przeprowadza egzamin, w czasie ktorego nauczyciel: 

— dokonuje prezentacji wlasnego dorobku zawodowego; czas prezentacji - max 20 min., 

— odpowiada na pytania czlonkow Komisji dotyczqce wymagati okreglonych w §7 ust. 2 

ww. rozporzqdzenia. 

9. Po zakonczeniu egzaminu Komisja dokonuje oceny punktowej. Katdy z czlonkow Komisji 

wpisuje i uzasadnia wlasnq ocenc na karcie indywidualnej oceny punktowej spelniania przez 

nauczyciela wymagari niezbednych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego wg 

skali od 0 do 10 pkt. Na podstawie liczby punktow przyznanych przez poszczegolnych 

czlonkow Komisji oblicza sic gredniq arytmetycznq punktow, z tym 2e je2eli liczba 

czlonkow Komisji jest wicksza nit 3, odrzuca sic jednq najwy2szq i jednq najni2szq ocenc 

punktowq. Indywidualne karty ocen stanowia zalqczniki do protokolu. 

10. Nauczyciel zdaje egzamin przed Komisjq Egzaminacyjnq, je2eli obliczona §rednia 



arytmetyczna punkt6w wynosi co najmniej 7. 

11. Komisja Egzaminacyjna wydaje nauczycielowi za§wiadczenie o zdaniu egzaminu. 

12. Pracq Komisji Egzaminacyjnej kieruje Przewodniczqcy, ktory: 

— przygotowuje akty prawne przydatne w postepowaniu egzaminacyjnym, z ktorych mote 

korzystae nauczyciel ubiegajqcy sic o awans oraz czlonkowie Komisji, 

- stwierdza toZsamoge czlonkow Komisji, 

— przedstawia regulamin pracy Komisji, 

- stwierdza obecnogo na posiedzeniu 2/3 powolanego skiadu Komisji, 

— wyznacza protokolanta, 

- czuwa nad zgodnokiq czynnoki podejmowanych przez Komisje z przepisami prawa 

i ustalonym regulaminem, 

— planuje czas trwania postcpowania egzaminacyjnego, 

— przedstawia nauczycielowi czlonkow Komisji Egzaminacyjnej, 

— zapoznaje nauczyciela z planem przebiegu egzaminu, 

— ustala liczbe punktow, uzyskanq przez nauczyciela, 

- oglasza nauczycielowi wynik egzaminu w obecnoki wszystkich czlonkow Komisji, 

— wydaje nauczycielowi zagwiadczenie o zdaniu egzaminu, 

— przekazuje Starokie Pultuskiemu pelnq dokumentacje prac Komisji: 

• protokol podpisany przez czlonkow Komisji wraz z zalqcznikami, 

• wniosek nauczyciela wraz z dokumentacjq, 

• kopic wydanego nauczycielowi za§wiadczenia o zdaniu / nie zdaniu egzaminu. 

13. Z chwilq przekazania Starokie Pultuskiemu ww. dokumentacji Komisja Egzaminacyjna 

zostaje rozwiqzana. 

14. W sprawach proceduralnych dotyczqcych prac Komisji, nieuregulowanych w przepisach 

prawnych i regulaminie, decyduje Komisja w drodze glosowania zwyklq wickszokiq 

glosOw obecnych na posiedzeniu czlonkow Komisji. W przypadku rownej liczby &sow 

decyduje glos Przewodnicz4cego Komisji. 
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