
Id: 24D69995-CCB1-4D82-83E7-5096EC33FC68. Przyjety Strona 1 
 

ZARZĄDZENIE NR 66/2013 
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW 

z dnia 10 maja 2013 r. 

w sprawie powołania komisji do oceny pracy dyrektora Przedszkola Miejskiego Bajkowe Przedszkole              
w Żarowie - pani Elżbiety Wierzyk  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 
1591 z późn. zm.), zgodnie z art. 6a ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 97, 
poz. 674 z późn. zm.) w związku z art. 34a ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:  

§ 1. Powołuję komisję do oceny pracy pani Elżbiety Wierzyk - Dyrektora Przedszkola Miejskiego Bajkowe 
Przedszkole w Żarowie, w składzie:  

1) Grażyna Mrowińska – zastępca Skarbnika Gminy Żarów,  

2) Marzena Włodarczak – podinspektor ds. księgowości i rachuby płac,  

3) Katarzyna Janik - podinspektor ds. oświaty i kultury.  

§ 2. Przedmiotem oceny jest sprawdzenie m. in.:  

1) prawidłowości dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi,  

2) prawidłowości dysponowania środkami pozabudżetowymi pozyskiwanymi przez szkołę,  

3) przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy uczniów i pracowników,  

4) przestrzegania przepisów organizacji pracy szkoły (w tym spraw płacowych i kadrowych),  

5) gospodarowanie mieniem placówki (również ład i porządek w szkole).  

§ 3. Z przeprowadzonej analizy powyższych zadań należy sporządzić protokół i przedstawić go wraz 
z propozycją oceny cząstkowej oraz projektem karty oceny pracy do dnia 22 czerwca 2013 r.  

§ 4. Komisja zakończy prace w dniu podpisania karty oceny pracy pani Elżbiety Wierzyk przez 
Burmistrza Miasta Żarów.  

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie 

 W związku ze złożonym wnioskiem dyrektora Przedszkola Miejskiego Bajkowe Przedszkole                 
w Żarowie – pani Elżbiety Wierzyk, zgodnie z art. 6a ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674  późn zm.) organ prowadzący szkołę dokona oceny pracy 
dyrektora szkoły w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku dyrektora szkoły                  
o dokonanie oceny. Procedura dokonania oceny zostanie przeprowadzona zgodnie Rozporządzeniem 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny 
pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu 
oceniającego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1538), w którym również jest określony szczegółowy zakres oceny. 

 Wobec czego, uzasadnionym jest podjęcie niniejszego zarządzenia.  


