
Zarządzenie nr 22l20t7
Wójta Gminy Fałkó;v
z dnia 30 czerwca 2017 r.

rv sprarr'ie potvołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowarlzenia postęporvania
egz:rminacr.jnego dla nauczyciela ubiegzrjącego się o awans na stopień n:ruczyciela
mianorr'anego

\ia podstawie art'9g urst. 2, w zwi4zku z art,91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.
Kal.ta Nauczycte\a (I)z,IJ .z f0l1r. poz.I9l) Wójt Gminy F-ałkow uchr'vala co następuje:

sl

Porvołu.ję I(omisję Egzaminacyjn4 do przeprowadzenia egzaminu dla Pani .Ioanny Chojnackiej
nauczl'ciela kontraktowego ( edukac.ja u,,czesnoszkolna) , zatrudnionego w Publicznej Szkole
Podstaw.olve.j rv Fałkowie Lrbiegajqcego się o nadanie stoplria aWanSLl zawodow.ego nauczycie1a
rlianor.r,anego
w następujacym składzie :

1' Danuta Le śnierł'icz
2. Słarł'onlir Krz.vsztofik .

.1. \ [iroslari c Pa lLrs

i. \\.alderlar Wiktorowski -

5. Beata Salata

przedstawiciel organtr prowadz4cego * Przewodni czqcy Komisji 
'przedstar,viciel Swiętokrzyskiego l(uratora oŚwiaty,

dyrektor Publiczne.j Szkoły Podstawow,ej w Fałkowie
ekspert z listy MEN . nauczanie pocz4tkowe'wychowanie przedszkolne

ekspert z listy MEN. nigr teologii. mgr filologii polskiej ,zarz4d,zanie
oŚwiata

\ 2

Przed rozpoczęciem posiedzenia przewodnicz4cy Konisji Egzanlinacyjnej.jest obow.i4zany
sprawdzic tozsamość cztonkow Korr.risji oraz ich Lllllocowanie .Upowaznienia delegowanych
członków Komisji stan.owi4 załqcznlki do protokołu z przebiegLr jej prac.

sr

Komis.ja Egzaminacy.jna działa rv trybie okr.eślonym przepisarni ustawy Karta Nauczyciela
(Dz,U .z 2014l poz.191 ) oraz rozporz'4dzerlia Milristra Edukacji Narodowej z' dnia 1 nrarca
201 3r. w sprawie r-rzyskiwania stopni awarrslr zawodoweg o przez nauczycieli (Dz.U .z fO13r
ooz.3 93 ).

s4

Wprowadzatn regulanin pracy Kornisji stanowiący załqcznikNr 1 do niniejszego zarzqdzenia
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Egzarllirl z Lrdziałem pou.ołanej niniejszym zarzqdzentem Komis.ii odbęclzie się w dnitr
1 8 lipce ]01 7r. o godz. 1 1000 w Publicznej Szkole Podstawowej w Fałkowie .

ts6

Eksperci rvchodzący w skład Konris.ji otrzymuj4 wyrlagrodzenie na kwotę 200.00 zł brutto'
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Zarządz,ente r,vchodzi w zycie z dnienr podpisania
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