Zan,ądzenieNR 66/2012
tiltÓjta Gminy Że|azkÓm
z dnia 8 sierpnia2D!2 roku

W sprawie: powołaniazespotuoceniającegodo rozpatmenia wniosku o ponowne
ustalenie oceny pracy Pani Krystyny Glapy.
Na podstawieart.6a ust. l0 ustawyz dnia26 stycznia1982 r. - Karta Nauczyciela
(Dz.U. z2006 r. Nr 97,poz.674zpÓźn,zsrl,),$ 9 ust.1 Rozporządzenia
MinistraEdukacji
Narodowęiz dnia2 listopada2000 r. w sprawiekqvteriÓwi trybu dokonywaniaocenypracy
nauczyciela,trybu postępowaniaodwoławczegoorazskładui sposobupowoływaniazespołu
(Dz.U z 2000r. Nr 98, poz. 1066zp6żm.zm)Zarządzam
oceniającego
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W celu ponowrego ustalenia oceny pracy Pani Krystyny Glapy powołujesię zespÓł
oceniający w składzie :
l. Dawid Zabiriski _ przedstawiciel organu prowadzącego' jako przewodniczący;
2. Barbara Szkudlarek _przedstawiciel organu sprawującego nadzÓr pedagogiczrry;
3. Antoni Roter- przedstawi ciel Zwiryku Nauczycielstwa Polskiego
4. Albert Bałch _przedstawiciel Rady RodzicÓw Zespofu Szkoł w Dębem
5. Joanna Dembowa _ przedstawiciel ośrodkaDoskonalenia Nauczycieli w Kaliszu

s2
Regulamin pracy zespofu stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

s3
Zarządzęnie wchodzi w zycie z dnięm podjęcia.
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Załącznik nr 1 do
Zamądzenia Nr 66l20t2
W jta Gminy Że|azk w
Z dnia 8 lipca 20t2 r.

Regulamin pracy Zespołu ocenia-iacego
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1. Regulamin określatryb i zasady pracy Zespołu oceniającego, zwanego dalej
Zespołem,
oowołanegoprzezWojta Gminy Że|azkow w celu ,o,oit,,"''ia wniosku byłego
dyrektora
Zespofu SZkÓł w Dębem Pani Krystyny Glapy o ponowre ustalenie oceny pracy.
2. Zespoł działazgodnie z Rozporz-ądzentem Ministra Edukacji Narodo wej zdnia 2 listopada
2000 f., W sprawie kryteriÓw i Ębu dokonywania oceny pracy naucplciela' trybu
postępowania odwotawczego oraz składui sposobu powoĘwania zespołuoceniającego (Dz.
U. Nr 98, poz. 1066 zpÓźn. nn.).
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l. Pracą Zespołu kieruje jej przewo druczący_ przedstawiciel organu prowadzącego.
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t. Zespołwyłania w trybie ptzez siebie ustalonym, spośrÓdswojego grona protokol anta.
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l. Ustalerua Zespołusą ważrte,jeśliw posiedzeniu uczestni c7Ąwszyscy powołani
członkowie.
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l. Członkowie Zespofu zapomtaiąsię z wnioskiem o ponowne ustalenie oceny.
2. Zespoł sprawdza w oparciu o zgromadzone dokumenĘ zgodn ośćzobowią7ującym
prawem procedury dokonania oceny orazzasadnośćwniosku.
3.W celu uzyskani a potrzebnych wyjaśnienZespÓł mozę zaprosić na swoje obrady :
1) Wnoszącego o ponowre ustalenie ocęny.
2) Inne osoby mogące złoĘć istotne wyjaśnieniaw sprawie.
4. ZespÓł przystępuje do dyskusji nad ustaleniem ponownej oceny.
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1. Po zako czeniu dyskusji Zespc>ł
pruystępujedo głosowanianad ustaleniem nowej oceny
pracy.

2. Głosowaniejest jawne, chyba że wniosek o tajne głosowaniezostanieprzegłosowany
przez członkÓw Zespołu.
3. Kazdy z członkÓw Zespofu dysponuje jednym głosem.
4. Rozstrzygnięcia zapadająmvykJąwiększością , & W prąrpadku rÓwnej Liczby głosÓw,
decyduj e przewodni czący Zespofu .
5.w przypadku ustalenia nowej oceny Zespclł'sporządza kartę oceny pracy.
6. Kartę oceny pracy podpisuje w imieniu Zespotu przewodniczący.
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l. Członkowie Zespołu zobowiąłani są do zachowania tajemnicy spraw poruszanych w czas\e
trwania posiedzenia.
2. Na podstawie art. 6 ust. 10 ustawy z dnia26 styczrtta 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z p6źn.zm.) od oceny dokonanej przez Zesp6łnrc przysfuguje
odwołanie.
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|. ZnspÓł niezwłocmu|epo zakoriczen|uposiedzetiaprzekazuje na piśmieswoje starrowisko w
przedmiotowej sprawie Wojtowi Gminy ŻelazkÓw ' wTtlz z protokołemz posiedzetia
Zespołu oraz oryginałem karty oceny pracy.
2. Zespołulega rczutiryaniu po zakoriczeniu obrad i ustaleniu oceny pracy.
3. wÓjt Gminy Żelazkćlwinformuje niezwłocmie składającegowniosek o ponowre
usta]enieoceny pracy byłego dyrektora Zespołu SzkÓł w Dębem o starrowisku Zespołu
oceniającego.

