wóIr GMINy
ZarząrJzenie Nr 13 12014
Wójta Gminy Łanięta
z dnia 01 lipca ż0l4r.

w sprawie pou,ołania i(onris.ji Egzanrinacilnej do przeprowadzenia postępowania
egzaminacyjnego dla naltcz.vciela kontraktolł,ego ubiega.iącego się o alvatls zawodow1,' na
stop ień nauczyciela miatrorvanego,

Na podstarvie alt. 99 ust, 2 i 4 . art. 91c1 pkt.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r Karta
Nauczy.ciela ( tj D,z.I] z 201.1r. poz. 19l. ) .art. 30 ltst.l ustaw,l,z c'lnia 8 marca 1990r.
o samorządzie grninlly,rn (tj. Dz.U.l20l3r. poz. 594" 645. 1318 i z.20l1r.pcl,z. 379. )
Wójt Gminy Łanięta zarządz,tt co llastęptlje
:

§l,
postęptlualria ,.'gzaminacyjnego
przeprorvadzenia
c1o
EgzaIlirlacl,jrrą
Por,vołr_rje się Konisję
dla Pani Hann1, Ciórcz:rlr rralLcz_vcielki kontraktor,vej Gimnazjurlr rv ł,aniętach
Lrbiegające.i się o auans zarłoclou,}, tlit stopieti nattczyciela nrianor,łanego.
W skład Kornisji l-gzałrrirlacl,jne.j rvchodzą

1) Wiktor Trzeciak

organu prolł,adzącego

-

sS2,
:

prze\Ąi(_)dniczipv

,,

Selrretarz Glnin,v ł-anięta . przedstarviciel

2) Barbara Łaska członelr. stalszy lvizytator Wydziału Strategii i l(adr Kuratoriunr
Ośrriirtl u Lodzi . przedstarviciel organu sprarł,ującego nadzór peclagogiczn1'
3) Beata Rr.niec - Mrrćkorvizrk członek. ci,vrektor C}itllrlazjum rł,Łarriętacl.
4) Anna Elżbieta St:rchtllr,icz - cr,Lonelt, ckspert N4EN . specjalnoŚc - mgr peclagogiki
spcc.jaInej spec.jalnośc rerr,a]iclac.ja tr1lośledzonvch utnl,słor,r,,o . strtĆlia podyplomon'e
lł, zaltresie pedagogki spec.jalnej peclagogika ltolckcl,jlur oligol'rerropedagogika

:

i e l szltoł1, pocl slau,olvej . naucz1 ci e l
Sieraclzon Juliusz - człtlnelt" elispert N4h,N . specjalrrość-mgr historii, krł,aliflkacje
u, zakresie rł,iedzt cl społeczeristwie" zarządzttnie oświatą: naltczvciel szkoł._l
podstawowej " naltczvciel ginlnarjltm" dl,rektot,

tl

gi mna,,i r-rm. pedago g

atlczyc

5)

§3"

Posiedzelrie Konlisii Dgzaminacl,jne.i odbędzie się rł,dniu 12 sierrlnia 2014r.
o godz. 10:00 rv Urzędzie Gminv rv Łaniętach .
§1.

Obsłr_rgę administracy,jno-

bitrrorią Konlisji Egzalłlinacl,jnej zapewnia Urzącl Głrrin1'

u,Łaniętach,
'Ztn,l,ąclzenic

§5.

ucl-ioc,lzi rr

zrcic z tltlietll pocljęcia.

wÓp,c\4
Ł

WOIT GMINY

ł,arlięta drr. 03 lipca 2014r,,

Łanięta

Aneks Nr 1/2014

do Zarządzenia Nr 13 lż0l1Wójta Gminy Łanięta z dnia 01 lipca 20l4r.
l,v sprarł,ie porł,ołallia Kornisji Egzaminacl,jrrej do przepr:owadzenia postępoiłania
egzarninacyjnego dla nauczl,ciela kontralitowego r-rbiega.jącego się tl arr-atrs zar,vodorłł na
stopień naucz,vciela nrianorł,atregcl.
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2,
s\

dokonu.j e się zaln i alrr.

człotlka Konl

i s.i

i

S\1,

F,gzanrinacl:i nej

], Skreśla się panią Annę Elzbietę Stachor,r,icz
2. Powołurje się panią Mtrrię Magdalenę Poteralę- członeli. ekspert MEN . specjalnośćrngr pedagogiki opieliLtńczo-rvl,chor,varł,cze.j . pedagogilra opielrr,rticzo-lvyclrou,awcza .
nauc zan i e po czątko\\ie ; t-t iłttc zl,c i e l szkoł._r, pod staworł,ej .

§],
Pozo stałe zap

i

s_v z,al,

z.ądzcni a pozo staj ą b ez ztn i atl.

