
ZARZĄDZENIE NR 226/2013  
Wójta Gminy Tułowice

z dnia  2 sierpnia 2013 r.  

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych 
dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy 

na stopień nauczyciela mianowanego

    Na podstawie art. 9g ust.2 ustawy  z  dnia 26  stycznia 1982 r. – Karta  Nauczyciela  (Dz.U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami):

§ 1

1. Powołuję   Komisję   Egzaminacyjną   do  przeprowadzenia  postępowań  egzaminacyjnych
    dla  Pani   Marzeny   Kasicy-Borek  i  Pani  Ewy Dzwonnik    ubiegających się o awans  za-
    wodowy   na  stopień nauczyciela  mianowanego.

2. W skład Komisji wchodzą:
1) Wiesław Plewa - przewodniczący,  przedstawiciel  organu prowadzącego
                                                              szkołę
2) Tomasz  Słodziński - członek,  przedstawiciel organu sprawującego nadzór 

                                                        pedagogiczny
3) Bogusława Proskórnicka - członek, dyrektor szkoły
4) Bogdan Bamburowicz - członek, ekspert z  listy ekspertów ustalonej przez mini-
                                                              stra właściwego do spraw oświaty i wychowania
5) Urszula Scholz-Mazurkiewicz - członek,  ekspert  z  listy ekspertów ustalonej przez  mi-
                                                              nistra właściwego do spraw oświaty i wychowania 

3. Posiedzenia  Komisji  Egzaminacyjnej  odbędą  się  w  dniu  26.08.2013 r.  o godz. 900 dla 
    Pani  Marzeny Kasicy-Borek  i  o godz. 1000 dla Pani Ewy Dzwonnik      w  Urzędzie  Gmi-
    ny w  Tułowicach, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice.

4. Obsługę     administracyjno-biurową     Komisji      Egzaminacyjnej     zapewnia sekretariat 
    Urzędu Gminy.

§ 2

1. Powołuję  Komisję   Egzaminacyjną   do  przeprowadzenia   postępowań  egzaminacyjnych
    dla   Pani   Anety   Walicy   i    Pani   Joanny  Dąbrowskiej-Drzewieckiej  ubiegających  się
    o awans  zawodowy na  stopień nauczyciela  mianowanego.

2. W skład Komisji wchodzą:
1) Wiesław Plewa - przewodniczący,  przedstawiciel  organu prowadzącego
                                                              szkołę
2) Tomasz Słodziński - członek,  przedstawiciel organu sprawującego nadzór 

                                                        pedagogiczny
3) Bogusława Proskórnicka - członek, dyrektor szkoły
4) Mariola Kliszewska - członek, ekspert z  listy ekspertów ustalonej przez mini-
                                                              stra właściwego do spraw oświaty i wychowania
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5) Dorota Mazur - członek,  ekspert  z  listy ekspertów ustalonej przez  mi-
                                                              nistra właściwego do spraw oświaty i wychowania 

3. Posiedzenia   Komisji  Egzaminacyjnej  odbędą  się  w  dniu   29.08.2013 r.  o godz. 900 dla 
    Pani  Anety Walicy i o godz. 1000  dla  Pani Joanny Dąbrowskiej-Drzewieckiej w  Urzędzie
    Gminy w  Tułowicach, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice.

4. Obsługę     administracyjno-biurową     Komisji      Egzaminacyjnej     zapewnia sekretariat 
    Urzędu Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Wójt Gminy

          Wiesław Plewa

                
                         

                                                      


