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Uchwala Nr 3674/IIV2021
Zarzqdu Powiatu Nowota rskiego
z dnia 18 sierpnia 2021 roku

w sprawie: zmiany Uchwaty Nr 320A/II/2 021 Zarzqdt Powiatu Nowotarskiego z dnia
20 lipca 2021 r. w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnych dla
rozpatrzenia wniosk6w nauczycieli ubiegajqcych sig o awans na stopiei
nauczyciela mianowanego.
podstawie art. 32 ust.l ustawy z dnia 5 czerwca 1998r' o samorz4dzie powiatowym
(tekst jednolity - Dz.rJ. z 2020 r. poz.920) oraz au:l. gg, ust.2 i ust.5 w zwiqzku z art' 9ld pkt
2 ustawy z dnia 26 stycmia l9E2r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. u. z 2ol9r. poz.22l5)
Zarzqd Powiatu Nowotarskiego uchwala co nastgpuje:

Na

$l
zalqcntkNr 2 do uchwaly Nr 320flll/2021 ZaruqfiiPowiatu Nowotarskiego z dnia 20 lipca
2021 r. w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnych dla rozpatrzenia wniosk6w
naucrycieli ubiegajqcych sig o awans na stopieri nauczyciela mianowanego otrrymuje
brzrnienie jak zzlqcztllk do niniejszej Uchwaty.

s2
wykonanie uchwaly zleca sig starcscie Powiatu Nowotarskiego, a
administracyjnej

-

w

zakresie obstugi

Powiatowemu Centrum OSwiaty'

s3
Uchwala wchodzi w 27cie z dniem podjgcia.
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Zalqcznik
do Uchwaly Nr 367/Vlll/2021
Zanqdu P ovr ialu N ow otars ki e go
z dnia l8 sierpnia 2021

rl. Boleslawa Wstydliwego 14
'r,1-.r00 Nowy Targ

sklad osobowy Komisji Egzaminacyjnej dla Agnieszki Pi6ro nauczyciela
kontraktowego w Zespole Szkol Technicznych i Plac6wek im. St. Staszica w Nowym Talgu,
ubiegaj4cego siQ o awans na stopieri nauczyciela mianowanego:

.
2.
1

Marta Skawska
Ryszard Gruszka

- przedstawiciel organu prowadzqcego jako przewodnicz4cy'
- dyrektor Zespolu Szkol Technicmych i Plac6wek im. St.
Staszica w Nowym Targu

3.

Jerzy Stodulski

4.

Zofia Janina Znglelt

- przedstawiciel organu sprawujqcego nadz6r pedagogicmy,
- ekspert z listy MEN,ekonomika i organizacja obrotu i uslug
ze specjalizacjq organizacji pracy w przedsigbiorstwie handl',

ksztalcenie kadr dla turystyki, przedmioty hotelarskie i

turystyczne, przedmioty zawodowe.

5.

Andrzej Horoszko

- ekspert z listy MEN, mgr inz. transportu, teoretycme
przedmioty zawod owe, ztrz4dzanie oSwiat4 informatyka'

6.

Marcin Domin

-

Prezes Oddzialu Powiatowego Zwiqzku Nauczycielstwa

Polskiego w NowYm Targu
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