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                                                              Pani 
                                                              Marzena Machałek 
                                                              Sekretarz Stanu MEN  
                                                              Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania  
                                                              wychowawczej funkcji szkoły i placówki,  
                                                              edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego 
 

Szanowna Pani Minister 

 

     W związku z ograniczeniami epidemicznymi wprowadzanymi na terenie kraju 

wątpliwości wielu samorządów lokalnych budzi zasadność i obowiązujące procedury 

związane z organizacją egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans 

zawodowy nauczyciela mianowanego.  

     Zgodnie z opinią środowiska samorządowego, największą trudność sprawia znalezienie 

ekspertów wchodzących w skład komisji. Problemy te pojawiały się szczególnie w małych 

miejscowościach, jeszcze przed wystąpieniem ograniczeń epidemicznych, a w obecnej 

sytuacji realizacja zadania stała się jeszcze bardziej kłopotliwa. W naszej opinii organizacja 

egzaminów stanowić może spore niebezpieczeństwo sanitarne, ponieważ przebieg 

procedury wymaga określonego czasu, a w spotkaniu uczestniczą osoby spoza gminy,          

a niekiedy i nawet województwa. Obawy te są zarówno po stronie nauczycieli, dyrektorów 

placówek, pracowników jak i samych ekspertów. Nasze wątpliwości potęgowane są również 

aktualnym nakazem minimalizowania obecności pracowników w urzędach JST i przejścia 

ich w tryb pracy zdalnej.  

     Biorąc pod uwagę powyższe wątpliwości i argumentacje zwracam się do Pani Minister 

z prośbą o wyjaśnienie, jakie w świetle obecnych ograniczeń przyjąć procedury i czy 

planowane są ewentualne zmiany w tym zakresie, polegające chociażby na wprowadzeniu 

systemu umożliwiającego zdalne przeprowadzenie egzaminu, bądź przeniesienie go na 

okres wiosenny.   

 
                                               Z poważaniem 

 

 
                                                                                              Jacek Gursz  
 
                                                                                     Przewodniczący  SGiPW 
 
Do wiadomości: 
Wielkopolski Kurator Oświaty 
JST z Wielkopolski 
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