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Zarządzenie Nr 377/2019
Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 16 lipca 2019 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 2019 r. poz. 506 tj.) 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 2019 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.



Załącznik
do Zarządzenia Nr 377/2019
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 16 lipca 2019 r.

1. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Magdaleny Król-Symanowicz – nauczyciela języka
angielskiego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

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

2) Irena Hofman – dyrektor szkoły,            

3) Izabela Gracz  – ekspert, 

4) Małgorzata Kasper – ekspert, 

5) Alicja Januszkiewicz – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

2. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Agnieszki Waszak – nauczyciela języka angielskiego,
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

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

2) Beata Knop – dyrektor szkoły,            

3) Izabela Gracz  – ekspert, 

4) Małgorzata Kasper – ekspert, 

5) Alicja Januszkiewicz – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

3. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Eweliny Olszyny – nauczyciela języka angielskiego,
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

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

2) Katarzyna Walęcka – wicedyrektor szkoły,            

3) Izabela Gracz  – ekspert, 

4) Małgorzata Kasper – ekspert, 

5) Alicja Januszkiewicz – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.



4. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Anny Matysiak  – nauczyciela języka angielskiego,
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

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

2) Marcin Gaj – wicedyrektor szkoły,            

3) Izabela Gracz  – ekspert, 

4) Małgorzata Kasper – ekspert, 

5) Alicja Januszkiewicz – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

5.  Powołuje  się  komisję  egzaminacyjną  dla  Bartosza  Husaka  –  nauczyciela  przedmiotów
zawodowych, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

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

2) Marcin Gaj – wicedyrektor szkoły,            

3) Anna Piotrowska-Wągrocka  – ekspert, 

4) Elżbieta Kubiak – ekspert, 

5) Alicja Januszkiewicz – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

6.  Powołuje  się  komisję  egzaminacyjną  dla  Pawła  Olszaka  –  nauczyciela  przedmiotów
zawodowych, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

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

2) Marcin Gaj – wicedyrektor szkoły,            

3) Anna Piotrowska-Wągrocka  – ekspert, 

4) Elżbieta Kubiak – ekspert, 

5) Alicja Januszkiewicz – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

7. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Justyny Wielgockiej  – nauczyciela przedmiotów-
zawodowych ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

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

2) Agata Dziedzic – dyrektor szkoły,            

3) Anna Piotrowska-Wągrocka  – ekspert, 

4) Elżbieta Kubiak – ekspert, 

5) Alicja Januszkiewicz – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.



8.  Powołuje  się  komisję  egzaminacyjną  dla  Agnieszki  Wybornej-Drewniak  –  nauczyciela
przedmiotów zawodowych, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

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

2) Agata Dziedzic – dyrektor szkoły,            

3) Anna Piotrowska-Wągrocka  – ekspert, 

4) Elżbieta Kubiak – ekspert, 

5) Alicja Januszkiewicz – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

9.  Powołuje  się  komisję  egzaminacyjną  dla  Michała  Marciniaka  –  nauczyciela  chemii,
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

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

2) dr Przemysław Mańka – p.o. dyrektora szkoły,            

3) Anita Jesiołowska-Rygas – ekspert, 

4) Maria Brodziak  – ekspert, 

5) Jarosław Ambroziak – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

10. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Joanny Nowak – nauczyciela biologii, ubiegającego
się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

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

2) Paweł Wiśniewski  – wicedyrektor szkoły,            

3) Anita Jesiołowska-Rygas – ekspert, 

4) Maria Brodziak  – ekspert, 

5) Jarosław Ambroziak – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

11. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Bartłomieja Strońskiego – nauczyciela wychowania
fizycznego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

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

2) Katarzyna Walęcka  – wicedyrektor szkoły,            

3) Anita Jesiołowska-Rygas – ekspert, 

4) Maria Brodziak  – ekspert, 

5) Jarosław Ambroziak – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.



12.  Powołuje  się  komisję  egzaminacyjną  dla  Mikołaja  Olejnika  –  nauczyciela  historii,
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

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

2) Małgorzata Waszczyńska  – wicedyrektor szkoły,            

3) Anita Jesiołowska-Rygas – ekspert, 

4) Maria Brodziak  – ekspert, 

5) Jarosław Ambroziak – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

6) Dominik Płonecki – przedstawiciel związku zawodowego.

13.  Powołuje  się  komisję  egzaminacyjną  dla  Agaty  Cichockiej  –  nauczyciela  historii,
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

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

2) Joanna Zmyślony – dyrektor szkoły,            

3) Anita Jesiołowska-Rygas – ekspert, 

4) Maria Brodziak  – ekspert, 

5) Jarosław Ambroziak – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

14.  Powołuje  się  komisję  egzaminacyjną  dla  Agnieszki  Wojcieszak  –  pedagoga  szkolnego,
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

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

2) Magdalena Mocna – wicedyrektor szkoły,            

3) Małgorzata Tomela – ekspert, 

4) Jolanta Siwak  – ekspert, 

5) Jarosław Ambroziak – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

15. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Joanny Lizut – pedagoga-psychologa, ubiegającego
się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

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

2) Żaneta Kowalska – dyrektor poradni,            

3) Małgorzata Tomela – ekspert, 

4) Jolanta Siwak  – ekspert, 

5) Jarosław Ambroziak – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.



16. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla ks. Jakuba Kopystyńskiego  – nauczyciela religii,
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

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

2) Bogumiła Zimna – dyrektor szkoły,            

3) Małgorzata Tomela – ekspert, 

4) Jolanta Siwak  – ekspert, 

5) Jarosław Ambroziak – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

17. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Marii Sobockiej – nauczyciela religii, ubiegającego
się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

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

2) Joanna Zmyślony – dyrektor szkoły,            

3) Małgorzata Tomela – ekspert, 

4) Jolanta Siwak  – ekspert, 

5) Jarosław Ambroziak – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

18. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Małgorzaty Pilarskiej  – nauczyciela wychowania
przedszkolnego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

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

2) Henryka Mendyk – dyrektor przedszkola,            

3) Monika Karpisiewicz – ekspert, 

4) Beata Prus  – ekspert, 

5) Jarosław Ambroziak – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

19.  Powołuje  się  komisję  egzaminacyjną  dla  Magdaleny  Leszka  –  nauczyciela  wychowania
przedszkolnego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

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

2) Katarzyna Walęcka – wicedyrektor szkoły,            

3) Monika Karpisiewicz – ekspert, 

4) Beata Prus  – ekspert, 

5) Jarosław Ambroziak – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
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20.  Powołuje  się  komisję  egzaminacyjną  dla  Marty  Purzyc  –  nauczyciela  wychowania
przedszkolnego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

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

2) Jadwiga Haraś – wicedyrektor szkoły,            

3) Monika Karpisiewicz – ekspert, 

4) Beata Prus  – ekspert, 

5) Jarosław Ambroziak – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

21. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Anny Dobosz-Sadomskiej  – nauczyciela edukacji
wczesnoszkolnej, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

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

2) Jadwiga Haraś – wicedyrektor szkoły,            

3) Monika Karpisiewicz – ekspert, 

4) Beata Prus  – ekspert, 

5) Jarosław Ambroziak – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

22.  Powołuje  się  komisję  egzaminacyjną  dla  Beaty  Frankowskiej  –  nauczyciela  edukacji
wczesnoszkolnej, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

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

2) dr Przemysław Mańka – p.o. dyrektora szkoły,            

3) Monika Karpisiewicz – ekspert, 

4) Beata Prus  – ekspert, 

5) Jarosław Ambroziak – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.


