
Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

Zarządzenie Nr 397/2021
Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 6 lipca 2021 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 2020 r. poz. 713 z późn.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 lipcu 2021 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 397/2021
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 6 lipca 2021 r.

1. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Beaty Jóźwiak  –  nauczyciela pedagogiki specjalnej,
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

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

2) Sylwia Baranowska – dyrektor szkoły,            

3) Daniel Kuczyński  – ekspert, 

4) Elżbieta Kubiak – ekspert, 

5) Alicja Januszkiewicz – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

2. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Magdaleny Dudek-Wolnej – nauczyciela pedagogiki
specjalnej, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

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

2) Sylwia Baranowska – dyrektor szkoły,            

3) Daniel Kuczyński  – ekspert, 

4) Elżbieta Kubiak – ekspert, 

5) Alicja Januszkiewicz – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

3. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Sylwii Czelusty  – nauczyciela pedagogiki specjalnej,
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

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

2) Sylwia Baranowska – dyrektor szkoły,            

3) Daniel Kuczyński  – ekspert, 

4) Elżbieta Kubiak – ekspert, 

5) Alicja Januszkiewicz – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

4.  Powołuje  się  komisję  egzaminacyjną dla  Marty Cieplińskiej  –  nauczyciela  wspomagającego,

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.



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

      2) Sylwia Baranowska – dyrektor szkoły,            

      3) Daniel Kuczyński  – ekspert, 

      4) Elżbieta Kubiak – ekspert, 

      5) Alicja Januszkiewicz – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

5.  Powołuje  się  komisję  egzaminacyjną  dla  Patrycji  Karasiak  -  nauczyciela  wychowania
wczesnoszkolnego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

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

       2) Katarzyna Walęcka – wicedyrektor szkoły,            

       3) Dagmara Zimoch – ekspert, 

       4) Anita Jesiołowska – Rygas  – ekspert, 

       5) Małgorzata Kubacka – Gorwecka  – przedstawiciel organu sprawującego nadzór 

           pedagogiczny.

6.  Powołuje  się  komisję  egzaminacyjną  dla  Olgi  Janiak  -  nauczyciela  wychowania

wczesnoszkolnego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

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

       2) Katarzyna Walęcka – wicedyrektor szkoły,            

       3) Dagmara Zimoch – ekspert, 

       4) Anita Jesiołowska – Rygas  – ekspert, 

       5) Małgorzata Kubacka – Gorwecka  – przedstawiciel organu sprawującego nadzór 

           pedagogiczny.

7.  Powołuje  się  komisję  egzaminacyjną  dla  Adriany  Jamrozik  -  nauczyciela  wychowania

wczesnoszkolnego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

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

       2) Jacek Konopczyński – dyrektor szkoły,            

       3) Dagmara Zimoch – ekspert, 

       4) Anita Jesiołowska – Rygas  – ekspert, 

       5) Małgorzata Kubacka – Gorwecka  – przedstawiciel organu sprawującego nadzór 

                 pedagogiczny.

8.  Powołuje  się  komisję  egzaminacyjną  dla  Dawida  Matczaka  -  nauczyciela  wychowania

fizycznego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

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



       2) Izabela Kotkowska – dyrektor szkoły,            

       3) Dagmara Zimoch – ekspert, 

       4) Anita Jesiołowska – Rygas  – ekspert, 

       5) Małgorzata Kubacka – Gorwecka  – przedstawiciel organu sprawującego nadzór 

                 pedagogiczny.

9.  Powołuje  się  komisję  egzaminacyjną  dla  Natalii  Warszowskiej  -  nauczyciela  wychowania
przedszkolnego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

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

       2) Agnieszka Przybyłowska – dyrektor przedszkola,            

       3) Danuta Grzanka – ekspert, 

       4) Joanna Różycka  – ekspert, 

       5) Alicja Januszkiewicz  – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

10.  Powołuje  się  komisję  egzaminacyjną  dla  Elizy  Bąkowskiej  -  nauczyciela  wychowania
przedszkolnego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

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

       2) Magdalena Nowak – dyrektor przedszkola,            

       3) Danuta Grzanka – ekspert, 

       4) Joanna Różycka  – ekspert, 

       5) Alicja Januszkiewicz  – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

11.  Powołuje  się  komisję  egzaminacyjną  dla  Izabeli  Zapart  -  nauczyciela  wychowania
przedszkolnego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

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

       2) Beata Kulawinek – dyrektor przedszkola,            

       3) Danuta Grzanka – ekspert, 

       4) Joanna Różycka  – ekspert, 

       5) Alicja Januszkiewicz  – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

12.  Powołuje  się  komisję  egzaminacyjną  dla  Margerity  Keler  -  nauczyciela  wychowania
wczesnoszkolnego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

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

       2) Aleksandra Stawicka – dyrektor szkoły,            

       3) Danuta Grzanka – ekspert, 

       4) Joanna Różycka  – ekspert, 



       5) Alicja Januszkiewicz  – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

13.  Powołuje  się  komisję  egzaminacyjną  dla  Ewy  Jeżyk  -  nauczyciela  języka  angielskiego,
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

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

       2) Tomasz Stępniak – dyrektor szkoły,            

       3) Izabela Gracz – ekspert, 

       4) Bogna Baranowska  – ekspert, 

       5) Jolanta Stasiak-Dróżdż  – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

14.  Powołuje  się  komisję  egzaminacyjną  dla  Magdaleny  Andrzejak  -  nauczyciela  języka
angielskiego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

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

       2) Jacek Konopczyński – dyrektor szkoły,            

       3) Izabela Gracz – ekspert, 

       4) Bogna Baranowska  – ekspert, 

       5) Jolanta Stasiak-Dróżdż  – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

15.  Powołuje  się  komisję  egzaminacyjną  dla  Danuty  Byster  -  nauczyciela  języka angielskiego,
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

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

       2) Jacek Konopczyński – dyrektor szkoły,            

       3) Izabela Gracz – ekspert, 

       4) Bogna Baranowska  – ekspert, 

       5) Jolanta Stasiak-Dróżdż  – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

16. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Karoliny Fibich -Stępniewskiej -  nauczyciela języka
polskiego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

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

       2) Donata Kamińska – dyrektor szkoły,            

       3) Izabela Kurek – ekspert, 

       4) Elżbieta Wosiek  – ekspert, 

       5) Małgorzata Falczyńska  – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

17.  Powołuje  się  komisję  egzaminacyjną  dla  Karoliny  Sztejkowskiej  -  nauczyciela  języka
polskiego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

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



       2) Żaneta Żeśko – wicedyrektor szkoły,            

       3) Izabela Kurek – ekspert, 

       4) Elżbieta Wosiek  – ekspert, 

       5) Małgorzata Falczyńska  – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

18. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Beaty Pilich - nauczyciela religii, ubiegającego się o
awans na stopień nauczyciela mianowanego.

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

       2) Mariusz Pawlak – dyrektor szkoły,            

       3) Izabela Kurek – ekspert, 

       4) Elżbieta Wosiek  – ekspert, 

       5) Małgorzata Falczyńska  – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

19.  Powołuje  się  komisję  egzaminacyjną  dla  ks  Pawła  Nowackiego  -  nauczyciela  religii,
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

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

       2) Anna Piotrowska - Wągrocka – dyrektor szkoły,            

       3) Izabela Kurek – ekspert, 

       4) Elżbieta Wosiek  – ekspert, 

       5) Małgorzata Falczyńska  – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

20.  Powołuje  się  komisję  egzaminacyjną  dla  Justyny  Matuszak  -  nauczyciela  matematyki,
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

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

       2) Kinga Pisula – dyrektor szkoły,            

       3) Izabela Czechowska – ekspert, 

       4) Anna Piotrowska - Wągrocka  – ekspert, 

       5) Małgorzata Kubacka-Gorwecka – przedstawiciel organu sprawującego nadzór

           pedagogiczny. 

21. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Grażyny Łuczak - Stempniak -  nauczyciela chemii,
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

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

       2) Małgorzata Waszczyńska – wicedyrektor szkoły,            

       3) Izabela Czechowska – ekspert, 

       4) Anna Piotrowska - Wągrocka  – ekspert, 

       5) Małgorzata Kubacka-Gorwecka – przedstawiciel organu sprawującego nadzór

          pedagogiczny. 



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

22. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Anny Kawalerskiej - nauczyciela przedsiębiorczości i
przedmiotów zawodowych, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

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

       2) Mariusz Pawlak – dyrektor szkoły,            

       3) Izabela Czechowska – ekspert, 

       4) Anna Piotrowska - Wągrocka  – ekspert, 

       5) Małgorzata Kubacka-Gorwecka – przedstawiciel organu sprawującego nadzór

          pedagogiczny. 


