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Z^RZĄDZENIE NR 51/22

WOJTA GMINY BARTNICZKA
zdnia I sierpnia 2022 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla naucrycieli kontraktowych

ubiegających się o awans na nauczyciela mianowanego

Na podstawię art. 9 g ust.2, art. 9t d pkt 2 ustawy z dnia26 sĘcznia 1982 roku-

Karta Nauczyciela (Dz. U. z 202l r. poz. 176Ż oruz z 202Ż r. poz. 935 i 1116)

zarządzam. co następuj e:

$ 1. Powofuje się komisje egzaminacyjne dla nauczycieli kontraktowych,

któr7 złożyli wnioski o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień

nauczyciela mianowanego w składach osobowych ustalonych w załącmikach nr 1 i 2

nini ej sze g o Zaruądzetia.

$ Ż.l. Uczęstnictwo w pracach komisji egzaminacyjnej przez poszczególnych jej

członków lub uczęstnictwo osoby zastępującej nieobecnego członka komisji w jej

pracach uzalęŻnione jest od przedłoŻenia imiennego upowamienia wystawionego w

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

Ż. Upowaznienie, o którym mowa w ust. I naleŻy przedłofić w dniu

przęprowa dzenia egzaminu, najpóźniej przed fozpoczęciem prac komisj i.

$ 3.Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziafu oświaty,

Kultury i Sportu Urzędu Gminy Bartniczka.

$ 4. Zarządzenię wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia.



Załącmlknr l
do ZarządzeniaNr 5l/22
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 8 sierpnia 2022 r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przęprowadzęnia postępowania

ęgzamlnacyjnego dla Pani Michaliny Kościkiewicz, nauczycielki SzkoĘ

Podstawowej w Radoszkach ubiegającej Się o awans na nauczycięla mianowanego:

l. Teresa Rulko_przewodnicząca komisji,

2. Arcla Sawicka- przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedago giczny,

3. Halina Murlik_ dyrektor szkoĘ,

4. Jolanta Gruchlik- ekspert,

Ę Krzysztof Bylicki-ekspert.
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Załącrniknt2
doZarządzeniaNr 5ll22
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 8 sierpnia 2022 r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania

egzaminacyjnego dla Pani Moniki Kowalskiej, nauczycielki Szkoły Podstawowej w

Jastrzębiu ubiegającej się o awans na nauczyciela mianowanęgo:

1. Teresa Rulko_przewodnicząca komisji,

2. Awta Sawicka_ przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

3. Iwona Grzybowska-dyrektor szkoły,

4. Jolanta Gruchlik- ekspert,

5U Krzysztof Bylicki-ekspert.
Ż up. Wójta
Piotrfrpłń1*;


