
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 132/7/2019

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 30 lipca 2019 r.

w  sprawie  powołania  komisji  egzaminacyjnej  dla  nauczyciela  szkoły
prowadzonej  przez  miasto  Lublin,  ubiegajacego  się  o  awans  na  stopień
nauczyciela mianowanego

Na podstawie  art.  30  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309), art. 32 ust. 1 i art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządze powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz 511)
w związku z art.  9g ust. 2, art.  91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287) oraz § 22
ust.  1  Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu  Miasta  Lublin  stanowiącego  załącznik
do zarządzenia nr  32/12/2018 Prezydenta Miasta  Lublin  z  dnia  21  grudnia 2018 r.
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin z późn. zm.
zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję  komisję  egzaminacyjną  dla  nauczyciela  szkoły  prowadzonej  przez
miasto  Lublin,  ubiegającego  się  o  awans  na  stopień  nauczyciela  mianowanego
w składzie zgodnym z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

    Na  wniosek  nauczyciela  skład  komisji  zostanie  poszerzony  o  przedstawiciela
wskazanego we wniosku związku zawodowego.

§ 3

Tryb działania komisji egzaminacyjnych określa rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego
przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574).

§ 4

Wykonanie  zarządzenia  powierzam  Dyrektorowi  Wydziału  Oświaty
i Wychowania.

§ 5

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta ds. Oświaty
i Wychowania.
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Prezydent Miasta Lublin

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Lublin

    (-) dr Krzysztof Żuk

Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.

2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.
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