
Zarządzenie Nr 432/2017
Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 14 lipca 2017 r.

w sprawie ustalenia składów komisji egzaminacyjnych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2016 r.  poz.  446 ze zm.) oraz §2 uchwały Nr XLIV/671/2006 Rady Miejskiej  Kalisza z dnia
27 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o
awans na stopień nauczyciela mianowanego zarządza się, co następuje:

§1.

Ustala się składy imienne komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2.

Komisje przeprowadzą odpowiednie postępowanie w miesiącu sierpniu 2017 r.

§3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji.

§4.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Sapiński



Załącznik
do Zarządzenia Nr 432/2017
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 14 lipca 2017 r.

1. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Adriana Trojanowskiego – nauczyciela wychowania fi-
zycznego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

1) Krzysztof Jurek – przewodniczący komisji – przedstawiciel organu prowadzącego,

2) Anna Jaworska – wicedyrektor szkoły,            

3) Anita Jesiołowska-Rygas – ekspert, 

4) Beata Zalewska – ekspert, 

5) Anna Piotrowska – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

6) Dorota Rabczuk – przedstawiciel związku zawodowego.

2. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Macieja Nowakowskiego – nauczyciela wychowania fi-
zycznego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

1) Krzysztof Jurek – przewodniczący komisji – przedstawiciel organu prowadzącego,

2) Anna Jaworska – wicedyrektor szkoły,            

3) Anita Jesiołowska-Rygas– ekspert, 

4) Beata Zalewska – ekspert, 

5) Anna Piotrowska – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

6) Dorota Rabczuk – przedstawiciel związku zawodowego.

3. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Krzysztofa Baczyńskiego – nauczyciela wychowania fi-
zycznego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

1) Krzysztof Jurek – przewodniczący komisji – przedstawiciel organu prowadzącego,

2) Beata Prus – dyrektor szkoły,            

3) Anita Jesiołowska-Rygas– ekspert, 

4) Beata Zalewska – ekspert, 

5) Anna Piotrowska– przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.



4. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Jakuba Szczepaniaka – nauczyciela wychowania fizycz-
nego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

1) Krzysztof Jurek – przewodniczący komisji – przedstawiciel organu prowadzącego,

2) Katarzyna Garnuszewska-Goździewicz – dyrektor szkoły,            

3) Anita Jesiołowska-Rygas– ekspert, 

4) Beata Zalewska – ekspert, 

5) Anna Piotrowska– przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

5. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Angeliki Krysińskiej – nauczyciela języka angielskiego,
ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

1) Krzysztof Jurek – przewodniczący komisji – przedstawiciel organu prowadzącego,

2) Daria Jurek – wicedyrektor szkoły,            

3) Izabela Gracz– ekspert, 

4) Małgorzata Kasper – ekspert, 

5) Alicja Januszkiewicz– przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

6. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Sylwii Sadowskiej – nauczyciela języka hiszpańskiego,
ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

1) Krzysztof Jurek – przewodniczący komisji – przedstawiciel organu prowadzącego,

2) Anna Narewska – dyrektor szkoły,            

3) Izabela Gracz– ekspert, 

4) Małgorzata Kasper – ekspert, 

5) Alicja Januszkiewicz– przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

7. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Magdaleny Wiśniewskiej – nauczyciela języka angiel-
skiego, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

1) Krzysztof Jurek – przewodniczący komisji – przedstawiciel organu prowadzącego,

2) Jadwiga Bartoszek – dyrektor szkoły,            

3) Izabela Gracz– ekspert, 

4) Małgorzata Kasper – ekspert, 

5) Alicja Januszkiewicz– przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

6) Alicja Tomczyk – przedstawiciel związku zawodowego.



8. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Weroniki Zalewskiej – nauczyciela języka angielskiego,
ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

1) Krzysztof Jurek – przewodniczący komisji – przedstawiciel organu prowadzącego,

2) Jadwiga Bartoszek – dyrektor szkoły,            

3) Izabela Gracz– ekspert, 

4) Małgorzata Kasper – ekspert, 

5) Alicja Januszkiewicz– przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

6) Alicja Tomczyk – przedstawiciel związku zawodowego.

9. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Sylwii Bodzioch – nauczyciela języka angielskiego,
ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

1) Krzysztof Jurek – przewodniczący komisji – przedstawiciel organu prowadzącego,

2) Małgorzata Waszczyńska – wicedyrektor szkoły,            

3) Izabela Gracz– ekspert, 

4) Małgorzata Kasper – ekspert, 

5) Anna Piotrowska – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

10. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Joanny Cierniak – nauczyciela języka angielskiego, 

ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

1) Krzysztof Jurek – przewodniczący komisji – przedstawiciel organu prowadzącego,

2) Joanna Zmyślony  – dyrektor szkoły,            

3) Izabela Gracz– ekspert, 

4) Małgorzata Kasper – ekspert, 

5) Anna Piotrowska– przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

11. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Pawła Zawadzkiego – nauczyciela języka angielskie-

go, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

1) Krzysztof Jurek – przewodniczący komisji – przedstawiciel organu prowadzącego,

2) Beata Prus  – dyrektor szkoły,            

3) Izabela Gracz– ekspert, 

4) Małgorzata Kasper – ekspert, 

5) Anna Piotrowska– przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.



12. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Doroty Starzec – nauczyciela języka angielskiego, 

ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

1) Krzysztof Jurek – przewodniczący komisji – przedstawiciel organu prowadzącego,

2) Aneta Justyńska  – dyrektor szkoły,            

3) Izabela Gracz– ekspert, 

4) Małgorzata Kasper – ekspert, 

5) Anna Piotrowska – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

13. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Beaty Solińskiej – nauczyciela zajęć plastycznych, 

ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

1) Krzysztof Jurek – przewodniczący komisji – przedstawiciel organu prowadzącego,

2) Beata Paszak  – p.o. dyrektora placówki,            

3) Monika Karpisiewicz – ekspert, 

4) Dagmara Zimoch – ekspert, 

5) Anna Piotrowska– przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

14. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Magdaleny Mazurowskiej – nauczyciela zajęć tanecz-

nych, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

1) Krzysztof Jurek – przewodniczący komisji – przedstawiciel organu prowadzącego,

2) Beata Paszak  – p.o. dyrektora placówki,            

3) Monika Karpisiewicz – ekspert, 

4) Dagmara Zimoch – ekspert, 

5) Anna Piotrowska – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

15. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Moniki Strzeleckiej – nauczyciela kształcenia specjal-

nego, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

1) Krzysztof Jurek – przewodniczący komisji – przedstawiciel organu prowadzącego,

2) Gabriela Danis  – dyrektor szkoły,            

3) Monika Karpisiewicz – ekspert, 

4) Dagmara Zimoch – ekspert, 

5) Anna Piotrowska – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.



16. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Beaty Bałwas – nauczyciela wychowania przedszkol-

nego, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

1) Krzysztof Jurek – przewodniczący komisji – przedstawiciel organu prowadzącego,

2) Magdalena Nowak  – dyrektor przedszkola,            

3) Monika Karpisiewicz – ekspert, 

4) Dagmara Zimoch – ekspert, 

5) Anna Piotrowska – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

17. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Moniki Tomaszewskiej – nauczyciela wychowania 

przedszkolnego, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

1) Krzysztof Jurek – przewodniczący komisji – przedstawiciel organu prowadzącego,

2) Ilona Perlik  – dyrektor przedszkola,            

3) Monika Karpisiewicz – ekspert, 

4) Dagmara Zimoch – ekspert, 

5) Anna Piotrowska – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

18. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Moniki Lewandowskiej – nauczyciela edukacji wcze-

snoszkolnej, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

1) Krzysztof Jurek – przewodniczący komisji – przedstawiciel organu prowadzącego,

2) Dagmara Zimoch  – dyrektor szkoły,            

3) Joanna Dembowa – ekspert, 

4) Żaneta Marszałek-Trzebińska – ekspert, 

5) Alicja Januszkiewicz – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

19. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Katarzyny Matuja – nauczyciela edukacji wczesnosz-

kolnej, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

1) Krzysztof Jurek – przewodniczący komisji – przedstawiciel organu prowadzącego,

2) Dagmara Zimoch  – dyrektor szkoły,            

3) Joanna Dembowa – ekspert, 

4) Żaneta Marszałek-Trzebińska – ekspert, 

5) Alicja Januszkiewicz – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.



20. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Anny Malinowskiej-Leki – nauczyciela edukacji wcze-

snoszkolnej, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

1) Krzysztof Jurek – przewodniczący komisji – przedstawiciel organu prowadzącego,

2) Jadwiga Wojtyś  – wicedyrektor szkoły,            

3) Joanna Dembowa – ekspert, 

4) Żaneta Marszałek-Trzebińska – ekspert, 

5) Alicja Januszkiewicz – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

21. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Elżbiety Sobczak – nauczyciela edukacji wczesnosz-

kolnej, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

1) Krzysztof Jurek – przewodniczący komisji – przedstawiciel organu prowadzącego,

2) Joanna Zmyślony  – dyrektor szkoły,            

3) Joanna Dembowa – ekspert, 

4) Żaneta Marszałek-Trzebińska – ekspert, 

5) Alicja Januszkiewicz – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

22. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Marty Sobczyńskiej – nauczyciela-wychowawcy świe-

tlicy, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

1) Krzysztof Jurek – przewodniczący komisji – przedstawiciel organu prowadzącego,

2) Maria Zalewicz  – wicedyrektor szkoły,            

3) Joanna Dembowa – ekspert, 

4) Żaneta Marszałek-Trzebińska – ekspert, 

5) Alicja Januszkiewicz – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

23. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Mirosława Szymczaka – nauczyciela chemii i fizyki, 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

1) Krzysztof Jurek – przewodniczący komisji – przedstawiciel organu prowadzącego,

2) Katarzyna Garnuszewska-Goździewicz – dyrektor szkoły,            

3) Elżbieta Wojciechowska – ekspert, 

4) Izabela Kurek – ekspert, 

5) Anna Piotrowska – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.



24. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Anny Gabiś – nauczyciela geografii, ubiegającej się o 

awans na stopień nauczyciela mianowanego.

1) Krzysztof Jurek – przewodniczący komisji – przedstawiciel organu prowadzącego,

2) Jadwiga Bartoszek  – dyrektor szkoły,            

3) Elżbieta Wojciechowska  – ekspert, 

4) Izabela Kurek – ekspert, 

5) Anna Piotrowska – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

6) Jacek Michalski – przedstawiciel związku zawodowego.

25. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Jakuba Śmigielskiego – nauczyciela gry na skrzyp-

cach, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

1) Krzysztof Jurek – przewodniczący komisji – przedstawiciel organu prowadzącego,

2) Maria Pawelec – dyrektor szkoły,            

3) Nikodem Antosik – ekspert, 

4) Jarosław Kocoń – ekspert, 

5) Artur Matejuk – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

26. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Łukasza Romanek – nauczyciela gry na organach, 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

1) Krzysztof Jurek – przewodniczący komisji – przedstawiciel organu prowadzącego,

2) Maria Pawelec – dyrektor szkoły,            

3) Nikodem Antosik – ekspert, 

4) Jarosław Kocoń – ekspert, 

5) Artur Matejuk – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Sapiński


