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Zarzqdu Po iatu w Pultusku 
z dnia 

REGULAMIN PRACY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ 

§1 
Regulamin olcregla tryb i zasady pracy Komisji Egzaminacyjnych w skladzie ustalonym w zalaczniku 
Nr 1- 4 do uchwaly Nr0100Zarzadu Powiatu w Pultusku z dnia ..lipca 2020r. 

§ 2. 
1. Pracami komisji kieruje przewodniczqcy komisji. 
2. Prace komisji sq prowadzone, je2eli w posiedzeniu bierze udzial co najmniej 2/3 jej czlonkow. 
3. Przed przystqpieniem do pracy w komisji, przewodniczqcy dokonuje nastepujqcych czynno§ci: 

1) identyfikuje sklad osobowy komisji - ekspertow na podstawie zagwiadczenia o wpisaniu na lists 
ekspertow MEN, przedstawiciela MKO na podstawie pisemnego upowa2nienia organu 
desygnujqcego, 
2) proponuje protokolanta, 
3) potwierdza kworum komisji, tj. obecnoge co najmniej 2/3 czlonkow komisji (na podstawie 
podpisanej listy obecno§ci), 
4) odbiera od czlonkow komisji pisemne o§wiadczenie o berstronno§ci i zachowaniu tajemnicy 

sluThowej. 
5) informuje komisje o przeprowadzonej analizie formalnej zio2onego wniosku. 

§3. 
1.Podczas egzaminu nauczyciel kontraktowy ubiegajqcy sic o awans dokonuje: 

1) prezentacji wlasnego dorobku zawodowego, 
2) prezentacji swojej wiedze i umiejetno§ci, w szczegolnoki przez: 

- zaproponowanie rozwiqzania wskazanego przez komisje problemu zwiqzanego z wykonywanq pracq, 
z uwzglcdnieniem praktyki szkolnej, aktualnej wiedzy i przepisow prawa, 

- wykonanie zadania z u2yciem narzedzi multimedialnych 
2.Odpowiada na pytania czlonkow komisji w zakresie wymagati olcre0onych w §7 ust. 2 rozporzqdzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego 
przez nauczycieli ( Dz. U. poz. 1574, z p62n. zm.). 
3. Ustala sic czar trwania egzaminu do 60 minut. 

§ 4. 
1. Kaidy z czlonkow komisji dokonuje oceny spelniania vvymagan niezbcdnych do uzyskania stopnia 
nauczyciela mianowanego w punktach w skali 0-10, wpisujqc przyznanq liczbe punktow 
na indywidualnq karts punktowq. 
2. Na podstawie liczby punktow przyznanych przez czlonkow oblicza sic grednia arytmetycznq 
punktow. 
3. Jegli liczba czlonkow komisji jest wieksza nit 3, w6wczas do liczenia §redniej nie przyjmuje sic jednej 
najwy2szej i jednej najniZszej oceny. 
4. Nauczyciel zdaje egzamin, jezeli obliczona grednia arytmetyczna wynosi co najmniej 7. 
5. 0 wyniku egzaminu przewodniczqcy informuje nauczyciela w obecno§ci wszystkich czlonkow 
komisji. 
6. W przypadku zdania egzaminu komisja wydaje nauczycielowi zagwiadczenie zgodnie 
z obowiqzujqcym wzorem okre§lonym w rozporzqdzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 
2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574, z p62n. 
zm.). 

§5. 
1. W sprawach proceduralnych dotyczqcych prac komisji nieuregulowanych w rozporzqdzeniu Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez 
nauczycieli ( Dz. U. poz. 1574 z po2n. zm.) oraz niniejszym regulaminie decyduje komisja w drodze 
glosowania, zwyklq wiekszokiq glosow. 
2.W przypadku rownej liczby &sow „za" i „przeciw", decyduje glos przewodniczqcego. 



§6. 
Z przebiegu prac komisji sporzqdzany jest protokol, zawierajqcy w szczegolnoki: 
1) date i miejsce posiedzenia komisji, 
2) imiona i nazwiska czlonkow komisji, 
3) imiona i nazwiska ()sob uczestniczqcych w pracach komisji w roli obserwatora, 
4) pytania zadane nauczycielowi podczas egzaminu oraz udzielone odpowiedzi, 
5) uzyskane przez nauczyciela oceny punktowe, 
6) gredniq arytmetyczna punktow, 
7) uzasadnienie rozstrzygniecia komisji, 
8) podpisy czlonkow komisji. 

§7. 
Obsluge administracyjno-biurowq zapewnia Wydzial Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu. 

§8. 
Protokoly i pozostala dokumentacja prac komisji egzaminacyjnej sq. przechowywane przez organ 
powolujqcy komisjc. W dokumentacji pozostawia sic wniosek nauczyciela o podjecie postepowania 
egzaminacyjnego oraz dokumenty, o ktorych mowa w §9 2 rozporzqdzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli 
( Dz. U. poz. 1574, z poin. zm.). 

§9. 
Eksperci biorqcy udzial w pracach komisji majq prawo do odrebnego wynagrodzenia. 

§10. 
Czlonkowie komisji sq zobowiqzani do zachowania w tajemnicy spraw poruszanych na posiedzeniach 
komisji. 

§11. 
Komisja ulega rozwiazaniu z dniem zakonczenia postepowania egzaminacyjnego. 
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