
 ZARZĄDZENIE NR 8/22
PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 11 stycznia 2022 r.

w sprawie: powołania Zespołu ds. kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Kawalerów 
Orderu Uśmiechu w Mysłowicach. 

Na podstawie art.  30 ust.1 i  art. 33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j.:  Dz.  U.   z  2021 r.  poz.  1372,  z  późn.  zm.),  art.  57  ustawy  z  dnia  14 grudnia  2016 r.  Prawo
oświatowe (t.j.:  Dz. U. Z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.) oraz  §  7 ust.  1 pkt 2 i  3 Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy  na-
uczycieli,  w  tym  nauczycieli  zajmujących  stanowiska  kierownicze,  szczegółowego  zakresu
informacji  zawartych  w karcie  oceny  pracy,  składu  i  sposobu powoływania  zespołu  oceniającego
oraz szczegółowego trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. z  2019 r.  poz.  1625) i  Zarządzenia
Nr  519/2019  Prezydenta  Miasta  Mysłowice  z  dnia  2  grudnia  2019  r.  w  sprawie  wprowadzenia
Regulaminu  Kontroli  Wewnętrznej  w  Urzędzie  Miasta  Mysłowice,  gminnych  jednostkach
organizacyjnych  oraz  instytucjach  kultury  opracowany  w  ramach  kontroli  zarządczej,  jako  jej
komponent  zarządzam, co następuje:

§ 1.
1. Powołuję  Zespół  ds.  kontroli  problemowej  w  Szkole  Podstawowej  nr  3

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mysłowicach w składzie:
1. Aneta Andrzejewska – Kierownik w Wydziale Edukacji,
2. Iwona Ślosarczyk– Podinspektor w Wydziale Edukacji.

2. Zespół  dokona  kontroli  realizacji  zadań  których  zakres  określa  § 7  ust.  1  pkt  2  i  3
Rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  19  sierpnia  2019  r.  w  sprawie  trybu
dokonywania  oceny  pracy  nauczycieli,  w  tym  nauczycieli  zajmujących  stanowiska
kierownicze,  szczegółowego  zakresu  informacji  zawartych  w  karcie  oceny  pracy,  składu
i  sposobu  powoływania  zespołu  oceniającego  oraz  szczegółowego  trybu  postępowania
odwoławczego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1625).

§ 2.
Kontrolę należy przeprowadzić do dnia 21 stycznia 2022 r.

§ 3.
1. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji.
2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam II Zastępcy Prezydenta Miasta. 

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i traci moc z dniem 21 stycznia 2022 r. 

                                                                                                       PREZYDENT 
                                                                                                                 MIASTA MYSŁOWICE 
                                                                                                                (-) Dariusz Wójtowicz 

Otrzymują:

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mysłowicach,
2. ED aa,
3. OR aa.


