UchwałaNI17/28/2011
zarządu PowiatuBiałobrz€ s kiego
z dni^22 lipca 2011r.
ł sprarvic porvolania komfuji egzlninlcyjnych
nnstopi€ ń nauczycie|amianownn.ao'

dla nluczycieli

ubi€gaj4cych 3ię o lwans

Na pods|owieart.gbrcL 2 i 3' 0ń'9e un 2 i 5 fuŚtnw z dnia 26 srlc,,ia 1982rotu
Kafto Nauczl,ciela ( DL u z 2003 Ł N| l18 poL1112 z póz' znl)zlĘąd Povi"tl
Ri dlnbĘ6 kieqo Ąfual a e. nasIa, . :
"Ć

s1
Po]voluje się koDisje egzanimcyjnę awansu aivodoNego ń! nauczycieli niaowmych do
wniosków 'ożonych pef nauczycie]i kontlaktowych' któŹy uzyskali pof'ty*ną occ!ę

I' Komisjl dla ?mi Mał8outy Nowat . nauczycie|a
zćspoluszkóI PomdginnŹjalnych
w Białobrzegach
w skladzie]
i' Zbtniew sobczak

.

2' Ewa latos
:]. l*onaMalysjak
4' MariaMagdalenaPatkomka
5' RenalaMaicaplyn

.

Il. Komhja d]a PanaPionacichawy
w Białobu eBachw słladzie:

!żewodnicfącykonisji, prcdstawici€l

oĘmu lloMdzĄcego'
czlonek konisji' plzdstawiciel Óigfuu
slnmjącego rEdzór pedaeogiczny.
czlonek komisli, d'1ekor zespol! szkóI
PonadgimnMjalnychw Bidobuegach.
ćkspedz liŚt' MEN' pedagog'
ekspeń f listJ, MEN' *lrchowóie fiżycae'
naucfyciela zespoln sutól PÓn'deinnlzjalnych

pĘervodniczący
konisji' pżedstawiciel
c'ÓnekkoniŚji.pżedstawicielorgmu
sprasującąonadzjr pedagocicay'
cfłonekkonis.ji'dyr€kÓr fespolu szkól
Ponadeimżjainychi! Bla]obrceach'
ekspet z |ist' MEN jęz' oEielskj'
ekpert z liśyMEN }]rchoweie fizycn€'
lll' (omisjadla PaniKalaŹyny RÓ'el.
w BiałobŹegach
w skladzie

I,i.eumoeólnokszidcąceeo
nauczJc]ela
p@wodniczący kon'sji, puedstawiciel
cfłonekkonisji' plzedstalviciei oĘanu
spnnjącego Mdzór ledagogiczny'
cfłonekkonhji, d'rehoi Liceum
ocólnokfolcacelo $ Bialobżepach.'
-
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4. ElŹbiotasiewicz
5' Młia MagdaleDaPatkowska

'
.

Iv' KomisjadIaPei Joamy Kaclrzk
w BiałobŹegach{ Ś]dad'e:

ekspeltz listy IVEN'j' agielski'
eI{sle żlisty MEN' !€dagog.
nalczycielazespołuszkół PonadsiMja]iych
p@wodnicfącykonisji, !Źedstawiciel

4' Meia Magdaląa Palkolska

członekkomigji'pft dstlwiciel orgeu
spmmjąceeomdżóIledagogjcmy'
czionekkońhji' dyrckor Zeslolu sf]roł
Pomdgimjalnycl' w BiałobŹgeacn'
ekspertz ljsty MEN, pedasog.
ekslen f lsty MEN.j. eeielski.

Koijhja egaminacyjna nadajeńauczycielowi mieowofiu

zaśsiadcrenieo ak€ptacji lub
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1.l<onisjaeeanin&yjna z pŹebjecuFacy sloŹądz llotokól zwieĘjący!v szżegóIlości
U4.ł'' a |?e/ mLc/J.:e|d plnłkje

Vid? / jej L6ŃnmEo'

2' Prclokoryi dokuncntacjakonisji egmin&yjnej pżeolbwylłfuajeśw sf.ostwie
Powialov'n w Bialrbrłgaoh'
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Dżia]alńość
konisji ustajepo7źkońcreniuloslęposmiarezmimcyjDego'

0s
w)l'ofunie rhvats pouiea Jię sEo!c? B d|oÓ'rs\iem''

só
Uchwaławchodziw życiez dnnn podjęcia'

zARzĄI)

POMAIlJOL{U'IMI"IKDGO

kncusr Cumowski.......!
ArrurPastuszka.
..,...=

UZASADNTENIE
do Proj€l'1u uclwaly w spnwi€ Powol'nb kobilji og4nimcyjny.h db !.!.żł.ie|t
ubiegsjącycbsię o !łms m 3topieńlNczyci.I. ni&ow!!ego.
(oni€caość powołaliaprcponowych konjsji wylika f att 9e Bt' 2 i 5 uslawy
f dlia 26 st'c4ia 1982rcku - Kalta NaEzyciela ( Dz.U. 2 2003r Nr |la'poz 1|,12z późn'
w sldadkonisji wohodzą:
1)pftdstawiciel oeau prcMdz4ceeoszkoĘ' jato jej p!4łodliczący;
2) pfudŚtałiciel org6u s!ńMjąceco Dadfórledagogicayl
4) dwaj ekslerci z lis' ekpeltów ust.loEj pru ninist:a vdŃcirego do sPnw oświaly
?Ńponowee komisjepowolujesię na Mjoski| Małeolaty NoWŁ liotla cichały' Jfuy
Kaollak - nólcfycieli zspoł! sż!ól Pomdeifu4j5lnych
{ BiałobEgach,
ofl Kat.r4ny RÓżek nducz'cielaLiceM ogóho}gtałcącegow Białobr*gEc!'
PE@ konisji astav aPlaom€

m dŹió 4 si€Ęnia 201l loku w godzimcn9@l3@-

