
55/2015
W6jta Gminy Ostrowek

z dnia 24 lipca 2015r.

w sprawie powolania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postepowania
egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegajqcych siy o awans na stopien
nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym
/Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 i z 2014r., poz. 379, poz. 10727 oraz art. 9g ust.
2 oraz art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela/ Dz. U. z 2014r,,
poz. 191 z 2015r., poz. 357/zarza^dzam, co nastepuje:

§l.PowoJuj? komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia poste.powania
egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegaja^cych si^ o awans zawodowy na
stopien nauczyciela mianowanego w skladzie okreslonym w zafa^cznikach Nr 1 - 3 do
niniejszego zarz^dzenia.

§2. Zasady i tryb pracy Komisji Egzaminacyjnych okresla Rozporzqdzenie Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia I grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu
zawodowego przez nauczycieli /Dz.U. Nr 260,poz.2593; z 2007r. Nr 214, poz. 1580, z 2010
Nr 235, poz. 1543/

§3.Komisje ulegaja, rozwia^zaniu po zakoriczeniu prac zwiazanych przeprowadzeniem
post^powania egzaminacyjnego, o ktorym mowa w § 1

§4. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.



Zahjcznik Nr 1
do Zarzqdzenia Nr 55/2015

Wojta Gminy Ostr6wek
z dnia 24 Hpca 2015r.

Sklad Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia

postepowania egzaminacyjnego dla Pana Damiana Fojtara , nauczyciela Gimnazjum w

Ostrowku, ubiegaj^cego si? o awans zawodowy na stopien nauczyciela mianowanego:

1. Lukasz Pawlik - przedstawiciel organu prowadz^cego — przewodniczqcy

2. - przedstawiciel organu sprawujqcego nadz6r pedagogiczny

3. Magdalena Majda — Dyrektor Gimnazjum w Ostrowku

4. Krzysztof Gandziarski - ekspert z listy MEN - - /nauki o kulturze fizycznej,

gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, zarzqdzanie o^wiata/

5. Agata Grzybek - ekspert z listy MEN - /nauczanie blokowe - j^zyk polski,

historia z elementami wos/ informatyka



Zalqcznik IN r 2
do Zarzqdzenia Nr 55/2015

W6jta Gminy Ostr6wek
zdnia 24 lipca 2()15r.

Sklad Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia

post$powania egzaminacyjnego dia Pani Iwony Kapela, nauczyciela Szkofy Podstawowej w

Okalewie, ubiegajqcej si? o awans zawodowy na stopieri nauczyciela mianowanego:

1. Lukasz Pawlik - przedstawiciel organu prowadzqcego - przewodniczqcy

2. — przedstawiciel organu sprawuj^cego nadzdr pedagogiczny

3. Jolanta Wer6blewska - Dyrektor Szkoiy Podstawowej w Okalewie

4. Agata Grzybek - ekspert z Hsty MEN - nauczanie blokowe - jezyk polski,

historia z elementami wos/ informatyka

5. Malgorzata Kania - ekspert z lity MEN - pedagogika w zakresie nauczania

poczqtkowego, zarzqdzanie oswiatq

mgri



Zalqcznik Nr 3
do Zarzqdzcnia Nr 55/2015

W6jtfl Gminy Ostrdwek
/ i l n i a 24 lipra 2(U5r.

SkJad Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia

post^powania egzaminacyjnego dla Pani Anny Wojcieszak. nauczyciela Szkoly

Podstawowej w Ostrowku, ubiegaj^cej sie^ o awans zawodowy na stopien nauczyciela

rnianowanego:

1. Lukasz Pawlik —przedstawiciel organu prowadzqcego - przewodnicz^cy

2. - przedstawiciel organu sprawujqcego nadzdr pedagogiczny

3. Andrzej Jazdzyk - Dyrektor Szkoly Podstawowej w Ostr6wku

4 Krzysztof Gandziarski - ekspert z lislv MEN -/nauki o kulturze fizycznej,

gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, zarzqdzanie o£wiata/

5 Matgorzata Kania - ekspert z lity MEN - pedagogika w zakresie nauczania

pocz^tkowego, zarzqdzanie

w o.


