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Wójta Gminy Łanięta
z dnia 27 czerwca żOtLr.
Zarządzen ie |{r

11

r,v sprawie poviltliittliłt Korrris.ji E,gzanrinacyjnej do przeprorł.adzenia postępowania
egzan-rirlacl,jłrego dlir ,lellcz\:,cie]a kolltraktorł,ego ubiegającego się o awans zawodowy na

stopień nauczycieia mianowanego.

Na poclstirlł,ie art. 99 tist. 2 i 4 . al,t. 9ld pkt.2 ustawy z dnta 26 st,vcznia |98żr Karta

NaLrczl,ciela ( ti. Dz.tlr 2006r Nr 97. poz,.674 zęzm. ) " art.30 ust.1 ustawy zdnia 8 marca
1990r. o sałnorzątlzie r.ilit-ltll,m (tj. Dz.Ll. zż0O1r. Nr 142 poz. 1591 z2O0żr. Nr 23, poz.
220" Nr, 6). poz" -558. ]rl, 113. poz, 98;ł. Nr 153. poz. l27I i Nr 214. poz. 1806: z 2003r.
Nr 80. poz.717 i Nr 1ól. poz" 1568,,z 2004r. Nr 102, poz.7055 i Nr 116,poz. 1203;z 2005r.
Nr 172. poz. 1441 i Nr l75, poz.1457 ;zż006r. Nr 17, poz. I28 i 181.poz.1337;z2007r.
Nr 48. pclz*327. NL ]]U .po7,97-1 i Nr 173. poz. 1218; z 2008r, Nr 180. poz. 111 iNr 223
poz. l45,!.;l2009l,. Nl i]. ptlz.'ł20.) Wójt C;minr,Łanięta zarządza co następuje:

§l,
Porłołuies,ę Kolllis.ii l:9zall]il-}acl,jną §1l przcp1,orvadzenia postępollatria egzanrinac_vjnego
dla P*n; llony llujliłl i NIar§, Pal1,lak naucz.vcielek kontraktowych Ginlllazjuttr ri
Ł;rniętach_ ubiegajilcr,_ll sięoil\\allszalr,odolvynastopielinauczycielanianowanego.
§2.

\\' slilacj J.,iln1|5.ji i:gzll.l-iinacvjrle.j rvchoclzi1
przewodrricząc1,
1) \\ il,tor Trztcililł,
:

, Sekretarz Gmin1,, ŁaIlięta . przedstar.l,iciel
g()
il llŁt
1l .Iadlr iga ,Iitkrliłezvk cz1oIlek. starsz\ rr-izl,tator \\ir"działu Strategii i Kadr
Kllri]toriLuli Ll-,,, ,r,', \\ Loclzi
przedstari iciel organu sprau-r-rjącego nadzor
a]

],,,

i]rO \\ ;ial,1:ic

!-

peciagogiczlrl

) iienta Rvniec - ',iłclrtllr ilrli - e z]L,lleli. dl rektor GilrrIlaz.jut-t-l ll Lalliętach
,ł) .\nna Ert:l Di_:,.,tikortska - czlonc-k, elispert \1EN. spec.lalrrośc - mgr
3

f-rlo1ogii

Ililalisl,i.,I
5 ) B;tnlich-Lattlsrłll,. ,\nna - człtltle]<. lllgr liulturozlla§,st\va - specjalność polit1,lta
ltttlcrl,katiskt " i,l,aiililiac.jc rł,za]<l,csic.jęzl,ka irngielskiego, dyrektor.nauczyciel
:,,l],c ł\, podslarr il\\,!, j . niruczvciel liceum ogolnokształcącego . nauczvciel girnnazjr"rm,
r,e

§3.

Posicclzenie Kolli.li F.gzallrinaclijnej odbędzie się rv dniu 10 sierpnia 2012r.
o pdz ltl;00 tt,tjrzędzie Grninl, 1r, Łaniętach .
§4.

Obsłur:.- adlrrillistt-,,-i jiltl- biurolvii I(onlis.ii Egzan-iinacl,jnej zapewnia Urząd

u Łluliętaci-l.

s§

Gniny

5,

I:,lrlądzęnie wchodzi rv zvcie z dniem podjęcia.
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