Zarządzenie Nr 1648/2020
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 24 lipca 2020 roku.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans
zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2020.
Na podstawie art. 9g ust. 2, art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta
Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2215), art. 29 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119.1z późn.
zm.) oraz § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie
uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574
z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Powołuje się komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla
nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego:
1.Pana Dawida Gocława Daszkiewicza - Dąbrowskiego
2. Pani Katarzyny Bogny Kudlińskiej
w składach określonych w załącznikach nr 1- 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Członkowie komisji egzaminacyjnych są upoważnieni do przetwarzania danych osobowych
nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
§ 3.
Członkowie komisji egzaminacyjnych składają oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy treści
danych osobowych nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego. Oświadczenia stanowią załączniki do protokołu z posiedzenia komisji
egzaminacyjnej.
§ 4.
Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2020 r., zadanie 02/WED/G, dział 801,
rozdział 80195, § 4170.
§ 5.
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Płocka.
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 1648/2020
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 24 lipca 2020 roku.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego
dla p. Dawida Gocława Daszkiewicza - Dąbrowskiego, nauczyciela w Ogólnokształcącej
Szkole Muzycznej I i II Stopnia w Płocku:
1) Elżbieta Rychlewska - przewodnicząca, przedstawiciel organu prowadzącego;
2) Agnieszka Witomska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3) Michał Zawadzki – dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Płocku;
4) Tomasz Witold Bartosiak - ekspert z listy MEN;
5) Krzysztof Kamiński – ekspert z listy MEN.

załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 1648/2020
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 24 lipca 2020 roku.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego
dla p. Katarzyny Bogny Kudlińskiej, nauczyciela w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej
I i II Stopnia w Płocku:
1) Elżbieta Rychlewska - przewodnicząca, przedstawiciel organu prowadzącego;
2) Agnieszka Witomska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3) Michał Zawadzki – dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Płocku;
4) Tomasz Witold Bartosiak - ekspert z listy MEN;
5) Krzysztof Kamiński – ekspert z listy MEN.

