
Burmistrza Miasta Ko6cierzyna

z dnia .J{,?k........20'rs r.

w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegajTych siQ

o awans na nauczyciela mianowanego

Na podstawie art, 99 ust.2 w zwiEzku z art. 91d pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 19B2 r. Kada Nauczyciela

(tj. Dz, U z 2018, poz.967)

zanqdzam, co nastepuje:

$ 1.1 Powoluje sie Komisje Egzaminacyjne dla nastepujqcych nauczycieli ubiegaiEcych sie o awans na

nauczyciela mianowanego;

1. Kingi Slomiiskiej w skladzie okre6lonym w zalqczniku nr 1 do niniejszego zazEdzenia

2. Anny Zazula . Laga w skladzie okreSlonym w zalEczniku nr 2 do niniejszego zazqdzenia.

3. Hanny Szuta w skladzie okreslonym w zalEczniku nr 3 do niniejszego zaiqdzenia.

4. Agnieszki zabrockiej w skladzie okreslonym w zalqczniku nI 4 do niniejszego zazqdzenia

2. W sklad komisjiwchodzq:
. pnedstawiciel organu prowadzqcego, jako jej pzewodniczqcy,

. przedstawiciel organu sprawujqcego nadzdr pedagogiczny,

. dyrektor szkoly,

. dwaj eksperci z listy ekspert6w ustalonej pzez ministra wlasciwego do spraw oswiaty i

wychowania.

3. Na wniosek nauczyciela w sklad komisji, o kt6rej mowa w ust. 2, wchodzi pzedstawiciel wskazanego

we wniosku zwlqzku zawodowego,

$ 2. Ekspert6w z listy ustalonej pzez ministra wla6ciwego do spraw o6wiaty i wychowania wybiera

pzewodniczEcy komisji i pzedstawia do akceptacji Burmistzowi lViasta.

S 3, Komisje, o ktdrych mowa w S 1 ust. 1 ulegajq rozwiqzaniu z chwilq zakonczenia swojej pracy.

$ 4.ZaEEdzenie wchodzi w zycie z dniem podiQcia.
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w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegajqcych sie

o awans na nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 99 ust.2 w zwiEzku z art. 91d pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r' Ka(a Nauczyciela

(tj. Dz. U z 2018, poz.967)

zarzqdzam, co nastepuje:

S'1.'l Powoluje siQ Komisje Egzaminacyjne dla nastQpujqcych nauczycieli ubiegajqcych sie o awans na

nauczyciela mianovvanego:

1. Kingi Slomiiskiej w skladzie okreslonym w zalqczniku nr 1 do niniejszego zazEdzenia.

2, Anny Zazula - Laga w skladzie okreslonym w zalqczniku nr 2 do niniejszego zazqdzenia

3, Hanny Szuta w skladzie okre6lonym w zalqczniku nr 3 do niniejszego zazqdzenia.

4. Agni$zki Zabrockiej w skladzie okreSlonym w zalEczniku nr 4 do ninieiszego zaz4dzenia.

2. W sklad komisji wchodzq
. pzedstawiciel organu plowadzqcego, jako jej pzewodniczqcy,

. pzedstawiciel olganu sprawujqcego nadz6rpedagogiczny,

. dyrektor szkoly,

. dwaj eksperci z listy ekspert6w ustalonej pzez ministra wlasciwego do spraw oswiaiy i

wychowania.

3. Na wniosek nauczyciela w sklad komisji, o kt6rej mowa w ust, 2, wchodzi przedstawiciel wskazanego

we wniosku zwiqzku zawodowego.

S 2. Ekspert6w z listy ustalonej pzez ministra wlasciwego do splaw o6wiaty i wychowania wybiela

pzewodniczqcy komisji i pzedstawia do akceptacji Burmistzowi lViasta.

S 3. Komisje, o kt6rych mowa w S 
'1 ust. 1 ulegajq rozwiqzaniu z chwil4 zakoiczenia swojej pracy.

S 4.ZazAdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podjqcia.
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