
ZARZ4DZENIE NR 45/2017
Wojta Gminy Ostr6wek

zdnia31 lipca 2017r.

w sprawie powolania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postepowania
egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegaj^cych sie o awans na stopien
nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorza^dzie gminnym
/Dz.U. 2016 poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935/ oraz art. 9g ust. 2 oraz art. 91d
pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela /Dz.U. 2017r., poz. 1I89/
zarza^dzam, co nast^puje:

§1. Powoluj? komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia post^powania
egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegaja_cych si? o awans zawodowy
na stopien nauczyciela mianowanego w skladzie okreslonym w zal^cznikach Nr 1 -2
do niniejszego zarzqdzenia.

§2. Zasady i Iryb pracy Komisji Egzaminacyjnych okresla Rozporza_dzenie Ministra
Edukacji narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu
zawodowego przez nauczycieli /Dz.U. z 2013 r., poz. 393/.

§3. Komisja ulegnie rozwia^zaniu po zakonczeniu prac zwi^zanych
z przeprowadzeniem poste_powania egzaminacyjnego, o ktorym mowa w §1.

§4. Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.



y,;ihjf/.nik Ni 1
do Zarzqdzenia Nr 45/2017
W6jta Gminy Ostrfwek
zdnia31 lipca 2017r.

Sktad Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia post^powania
egzaminacyjnego dla Pani Agaty /lobinskiej. nauczyciela SzkoJy Podstawowej
w Okalewie, ubiegaja^cej si$ o awans zawodowy na stopien nauczyciela mianowanego:

1. Lukasz Pawlik — przedstawiciel organu prowadza^cego - przewodnicza^cy
2. Iwona Szanda wizytator - przedstawiciel organu sprawuja^cego nadzor

pedagogiczny
3. Jolanta Wr6blewska - Dyrektor Szkoiy Podstawowej w Okalewie
4. Jolanta Graczykowska - ekspert z listy MEN - /filologia angielska, rosyjska,

informatyka/
5. Malgorzata Kania - ekspert z listy MEN - /nauczanie pocza^tkowe, wychowanie

przedszkolne, oligofrenopedagogika, zarza^dzanie oswiat% informatyka, technika/
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. Ryszartt Tufek



Zal$cznik Nr 2
do Zarzqdzenia Nr 45/2017
W6jta Grainy Ostr6wek
z dnia 31 lipca 2017r.

Sklad Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia post^powania
egzaminacyjnego dla Pani Aldony Stopien, nauczyciela Szkoiy Podstawowej
w Janowie, ubiegaja^cej si? o awans zawodowy na stopien nauczyciela mianowanego:

1. Lukasz Pawlik - przedstawiciel organu prowadzacego - przewodnicz^cy
2. Iwona Szanda wizytator - przedstawiciel organu sprawuj^cego nadzor

pedagogiczny
3. Leonarda Spychata - Dyrektor Szkoly Podstawowej w Janowie
4. Jolanta Graczykowska - ekspert z listy MEN - /filologia angielska, rosyjska,

informatyka/
5. Malgorzata Kania - ekspert z listy MEN - /nauczanie poczajtkowe, wychowanie

przedszkolne, oligofrenopedagogika, zarza^dzanie oswiata^ informatyka, technika/

W

^"

&mgr itfit Ryszant Turek


