
wÓIr
Gminv Bartniczka

PO.0050.33.202r

ZARZĄDZENIE NR 33/2021

wÓrrł GMINY BARTNICaKA
z dnia 9 lipca 2021 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych

ubiegających się o awans na nauczyciela mianowanego

Na podstawie ań. 9 g, ust.2, art.9l d, pkt 2 ustawy z dniaŻ6 stycznia 1982 roku

- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 202I r. poz. 4) zarządzam' co

następuje:

$ 1. Powołuje się komisje egzaminacyjne dla nauczycieli kontraktowych,

którzy złoŻy|i wnioski o wszczęcie postępowania egzaminacvjnego na stopień

nauczyciela mianowanego w składach osobowych ustalonych w załącznikach nr 1,2

niniej szeg o Zarządzenia.

s 2.1. Uczęstnictwo w pracach komisji egzaminacyjnej przez poszazęgólnych jej

członków lub uczestnictwo osoby zastępującej nieobecnego członka komisji w jej

pracach uzaleŻnione jest od przedłoŻęnia imiennego upoważnienia wystawionego w

formię pisemnej przęz organ wskazujący swojego przedstawiciela do prac w komisji.

2.UpdwaŻnienie, o którym mowa w ust. t należy przedłożyć w dniu

przeprowa dzenia e gzam i nu, najp óŻniej pr ze d r o zp o czę ci em prac kom i sj i.

s 3.Wykonanie Zatządzenia powierza się Kierownikowi Wydziafu oświaty,

Kultury i Sportu Urzędu Gminy Bartniczka

$ 4. Zarządzenię wchodzi w zycie z dniem podjęcia.



Załączniknr l
Do Zarządzenia Nr 33/2021

Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 9 lipea2DŻl r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania

egzaminacyjnego dla Pana Jakuba Zakrzewskiego, nauczycięla SzkoĘ Podstawowej

w Radoszkach ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego:

l. Teręsa Rulko_przewodnicząca komisji,

2. Ktzysztof Bylicki- przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogicznyo

3. Halina Murlik_ dyrektor szkoĘ,

4. Jolanta Gruchlik- ekspert,

5. GtzegorzKozłowski_ekspert.

Wiesł, ńslg
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Załącznikw2
Do Zarządznnia Nt 33 D02l

Wójta Gminy Bartniczka
z&ia9lipca2D2l r.

Skład Komisji Egzarńnacyjnej do przeprowadzęnia postępowania

egzaminaryjnego dla Pani Katarzyny Chojnackiej, nauczycielki SzkoĘ

Podstawowej w Jastrzębiu ubiegającej się o awans na nauczyciela mianowanego:

1. Teresa Rulko_przewodnicząca komisji,

2. Krzysrtof Bylicki- przedstawiciel organu sprawującęgo nadzórpedagogiczny,

3. Iwona Grzybowska_dyrektor szkoĘ,

4. Jolanta Gruchlik- ekspert,

3. GrzegorzKozłowski_ekspert.

Wiesła


