
Zarządzenie nr f3lf0l7
Wóita Gminy Fałków
z dni:r 30 czenvca 7017 r.

rr' sprarl'ie port'ołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania
egzaminac1'jnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianox'anego

Na podstarł,,ie art.99 r-rst.2, w zwi4zkr-r zart.97d pkt 2 Llstawy zdnta26 stycznta1982r,
Kat.ta Nar'rczy'cie1a (Dz.U.z20I4r. poz.l91) Wójt Grnirly Fałkow uclrwala co następr'r.je:

!r

Porvołuję Konrisję Egzatninacyjn4 do przeprowadzenia egzanrinu dla Pani Karoliny ociepa
nauczyciela kontraktowego ( jęz"vk angielski) , zatrudnionego w Publiczne.i Szkole Podstawowej w

\- Czertrlni ubiegaj4cego się o nadanie stoprria awansLl zawodowego trauczyciela nrianowanego
w rrastępujacym składzie :

1. Danuta Leśniewicz - przedstarł,iciel organu prowadz4cego - Przewodniczqcy Komisji .

2. Słalł,omir Krzysztofik - przedstaw-iciel Sr,t'iętokrzyskiego I(uratora oŚwiaty,
3. Mar.ianna Michalska - dyrektor Prrbliczne.j Szkoły Podstawowej w Czermnie
.ł. \\taidemar Wiktorow.ski - ekspert z list.v MEN . nauczanie pocz4tkowe.wychowanie przedszkolne

--i. Hielorrinr Jan Muc1,iolr,'ski - ekspert z listy MEN, mgr filologii romańskiej, iicencjat filologia
angielska

Q/

Przed rozpoczęcienr posiedzetria przewodnicz4cy Komisji Egzarninacyjnej jest obowi4zany

- sprawdzic tozsamośc członkow Komisji oraz ich Llmocowanie .Upowaznienia delegowanych
członków Korrrisji Stanowi4 zatqczntkt do protokołu z przeblegu jej prac.

!i

Konrisja Egzaminacyjna działa w.trybie okreś1onym przepisarni ustawy Kańa Nar"rczyciela

(Dz.U .z f014r, poz'I91 ) oraz rczporz4dzenia Ministra Edukacj i Narodowej z dnla 1 marca
2013r. w spralvie uzyskiwania stoprri awansu zawodowego prZęZ nauczycieli (Dz,U.z2013r
ooz.3 93 ).

$4

Wprowadzam regulamin pracy l(omisji stanowi4cy zał4cznik Nr 1 do niniejszego zaruqdzenia
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Egzarrlrrl z iL.lziałeln pow.ołanej niniejszyrrr zarzqclzentem Korrrisjiodbędzie się w dnirr

18 lipcll ]r'll7r. o godz. 11:30 w Plrbliczne.j Szkole Podstarvowe.j iv F.ałkowie .

s6

Eksperci rrchodzqcy w skład Konisii otrz1,rrrrrj4 wynagroclzenie na klvotę 200,00 zł brutto'

s7

7'arząc1zenie u'choclzi rł'ż)'cie z dnienr podpisarlia .
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