
Zarządzenie Nr 494/2022
Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 22 lipca 2022 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 2022 r. poz. 559 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 sierpniu 2022 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
/…/

Krystian Kinastowski



Załącznik
do Zarządzenia Nr 494/2022
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 22 lipca 2022 r.

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

1) Mariusz Witczak – przewodniczący komisji – przedstawiciel organu prowadzącego,

2) Janusz Matuszewski – dyrektor szkoły,            

3) Anna Opłocka  – ekspert,

4) Małgorzata Kasprzycka – ekspert,

5) Alicja Januszkiewicz – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

2.  Powołuje  się  komisję  egzaminacyjną  dla  Anny  Kurzaj –  nauczyciela  biologii,  chemii  i
matematyki, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

1) Mariusz Witczak – przewodniczący komisji – przedstawiciel organu prowadzącego,

2) Beata Raczak – dyrektor szkoły,            

3) Krystyna Kucińska  – ekspert,

4) Violetta Urban – ekspert,

5) Marta Janiak – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

3. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla  Natalii Sowa – nauczyciela biologii, chemii i WDŻ,
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

1) Mariusz Witczak – przewodniczący komisji – przedstawiciel organu prowadzącego,

2) Aneta Justyńska – dyrektor szkoły,            

3) Krystyna Kucińska  – ekspert,

4) Anita Jesiołowska-Rygas – ekspert,

5) Marta Janiak – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.



4. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Małgorzaty Bączkiewicz – nauczyciela chemii i WOS,
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

1) Mariusz Witczak – przewodniczący komisji – przedstawiciel organu prowadzącego,

2) Beata Zalewska – dyrektor szkoły,            

3) Krystyna Kucińska  – ekspert,

4) Anita Jesiołowska-Rygas – ekspert,

5) Marta Janiak – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

5. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Marty Porębnej-Jesiołowskiej – nauczyciela edukacji
wczesnoszkolnej, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

1) Mariusz Witczak – przewodniczący komisji – przedstawiciel organu prowadzącego,

2) Katarzyna Garnuszewska – dyrektor szkoły,            

3) Beata Zalewska  – ekspert,

4) Joanna Dembowa – ekspert,

5) Marzena Szczudlik – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

6.  Powołuje  się  komisję  egzaminacyjną  dla  Julii  Sudolskiej –  nauczyciela  edukacji
wczesnoszkolnej, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

1) Mariusz Witczak – przewodniczący komisji – przedstawiciel organu prowadzącego,

2) Katarzyna Garnuszewska – dyrektor szkoły,            

3) Beata Zalewska  – ekspert,

4) Joanna Dembowa – ekspert,

5) Marzena Szczudlik – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

7. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla  Patrycji  Staszak-Gwizdek  – nauczyciela edukacji
wczesnoszkolnej , ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

1) Mariusz Witczak – przewodniczący komisji – przedstawiciel organu prowadzącego,

2) Aneta Justyńska – dyrektor szkoły,            

3) Beata Zalewska  – ekspert,

4) Joanna Dembowa – ekspert,

5) Marzena Szczudlik – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.



8. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla  Agaty Magdzickiej-Banach  – nauczyciela edukacji
wczesnoszkolnej, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

1) Mariusz Witczak – przewodniczący komisji – przedstawiciel organu prowadzącego,

2) Sylwia Baranowska – dyrektor szkoły,            

3) Beata Zalewska  – ekspert,

4) Joanna Dembowa – ekspert,

5) Marzena Szczudlik – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

9.  Powołuje  się  komisję  egzaminacyjną  dla  Moniki  Wojciechowskiej –  nauczyciela  edukacji
przedszkolnej, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

1) Mariusz Witczak – przewodniczący komisji – przedstawiciel organu prowadzącego,

2) Beata Kulawinek – dyrektor szkoły,            

3) Danuta Grzanka  – ekspert,

4) Beata Prus  – ekspert,

5) Marzena Szczudlik – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

10.  Powołuje  się  komisję  egzaminacyjną  dla  Magdy  Smektały –  nauczyciela  edukacji
przedszkolnej, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

1) Mariusz Witczak – przewodniczący komisji – przedstawiciel organu prowadzącego,

2) Katarzyna Jarzembska – dyrektor szkoły,            

3) Danuta Grzanka  – ekspert,

4) Beata Prus  – ekspert,

5) Marzena Szczudlik – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.



11.  Powołuje  się  komisję  egzaminacyjną  dla  Katarzyny  Jeżewskiej –  nauczyciela  edukacji
przedszkolnej, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

1) Mariusz Witczak – przewodniczący komisji – przedstawiciel organu prowadzącego,

2) Beata Knop – dyrektor szkoły,            

3) Danuta Grzanka  – ekspert,

4) Beata Prus  – ekspert,

5) Marzena Szczudlik – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

12.  Powołuje  się  komisję  egzaminacyjną  dla  Iwony  Janiak  –  nauczyciela  informatyki  i
wychowawcy świetlicy, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

1) Mariusz Witczak – przewodniczący komisji – przedstawiciel organu prowadzącego,

2) Beata Frontczak-Skrzypińska – dyrektor szkoły,            

3) Violetta Urban  – ekspert,

4) Beata Prus  – ekspert,

5) Marzena Szczudlik – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

13.  Powołuje  się  komisję  egzaminacyjną  dla  Anetty  Woźniak  –  nauczyciela  historii  i  WOS,
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

1) Mariusz Witczak – przewodniczący komisji – przedstawiciel organu prowadzącego,

2) Andrzej Furmaniak – wicedyrektor szkoły,            

3) Małgorzata Muchlewicz  – ekspert,

4) Lech Moryksiewicz  – ekspert,

5) Alicja Januszkiewicz – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

14. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla  Małgorzaty Kidoń – nauczyciela historii  i  WOS,
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

1) Mariusz Witczak – przewodniczący komisji – przedstawiciel organu prowadzącego,

2) Dagmara Zimoch – dyrektor szkoły,            

3) Małgorzata Muchlewicz  – ekspert,

4) Lech Moryksiewicz  – ekspert,

5) Alicja Januszkiewicz – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.



15.  Powołuje  się  komisję  egzaminacyjną  dla  Katarzyny Gąsiorowskiej –  nauczyciela  historii,
WOS i WDŻ, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

1) Mariusz Witczak – przewodniczący komisji – przedstawiciel organu prowadzącego,

2) Monika Jezierska – wicedyrektor szkoły,            

3) Małgorzata Muchlewicz  – ekspert,

4) Lech Moryksiewicz  – ekspert,

5) Alicja Januszkiewicz – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

16. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Moniki Dziedzic  – nauczyciela języka angielskiego,
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

1) Mariusz Witczak – przewodniczący komisji – przedstawiciel organu prowadzącego,

2) Izabela Kotkowska – dyrektor szkoły,            

3) Daniel Kuczyński  – ekspert,

4) Bogna Baranowska  – ekspert,

5) Alicja Januszkiewicz – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

17.  Powołuje  się  komisję  egzaminacyjną  dla  Aleksandry  Kucharskiej –  nauczyciela  języka
angielskiego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

1) Mariusz Witczak – przewodniczący komisji – przedstawiciel organu prowadzącego,

2) Beata Kowalska – wicedyrektor szkoły,            

3) Daniel Kuczyński   – ekspert,

4) Bogna Baranowska  – ekspert,

5) Alicja Januszkiewicz – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

6) Dominik Płonecki – przedstawiciel związku zawodowego.

18. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla  Weroniki Mizgiro – nauczyciela języka polskiego i
muzyki, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

1) Mariusz Witczak – przewodniczący komisji – przedstawiciel organu prowadzącego,

2) Beata Kowalska – wicedyrektor szkoły,            

3) Daniel Kuczyński  – ekspert,

4) Beata Prus  – ekspert,

5) Alicja Januszkiewicz – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.



19.  Powołuje  się  komisję  egzaminacyjną  dla  Agnieszki  Marulewskiej –  nauczyciela
przysposobienia do pracy, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

1) Mariusz Witczak – przewodniczący komisji – przedstawiciel organu prowadzącego,

2) Katarzyna Gołębiowska – wicedyrektor szkoły,            

3) Aleksandra Stawicka – ekspert,

4) Żaneta Marszałek-Trzebińska  – ekspert,

5) Alicja Januszkiewicz – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

20.  Powołuje  się  komisję  egzaminacyjną  dla  Pawła  Maślaka –  nauczyciela  edukacji  dla
bezpieczeństwa, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

1) Mariusz Witczak – przewodniczący komisji – przedstawiciel organu prowadzącego,

2) Sylwia Baranowska – dyrektor szkoły,            

3) Aleksandra Stawicka – ekspert,

4) Żaneta Marszałek-Trzebińska  – ekspert,

5) Alicja Januszkiewicz – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

21. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla  Anny Bakalarek – nauczyciela zajęć muzycznych,
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

1) Mariusz Witczak – przewodniczący komisji – przedstawiciel organu prowadzącego,

2) Beata Paszak – dyrektor szkoły,            

3) Aleksandra Stawicka – ekspert,

4) Elżbieta Szmaja  – ekspert,

5) Alicja Januszkiewicz – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

22.  Powołuje  się  komisję  egzaminacyjną  dla  Eweliny  Lisowskiej –  nauczyciela  plastyki  i
nauczyciela wspomagającego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

1) Mariusz Witczak – przewodniczący komisji – przedstawiciel organu prowadzącego,

2) Emil Jesiołowski – dyrektor szkoły,            

3) Aleksandra Stawicka – ekspert,

4) Elżbieta Szmaja  – ekspert,

5) Alicja Januszkiewicz – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.



23.  Powołuje  się  komisję  egzaminacyjną  dla  Anny  Śmietańskiej –  nauczyciela  wychowania
fizycznego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

1) Mariusz Witczak – przewodniczący komisji – przedstawiciel organu prowadzącego,

2) Beata Frontczak-Skrzypińska – dyrektor szkoły,            

3) Dagmara Zimoch  – ekspert,

4) Anita Jesiołowska-Rygas – ekspert,

5) Alicja Januszkiewicz – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

24.  Powołuje  się  komisję  egzaminacyjną  dla  Adrianny  Wange –  nauczyciela  wychowania
fizycznego  i  wychowawcy  świetlicy,  ubiegającego  się  o  awans  na  stopień  nauczyciela
mianowanego.

1) Mariusz Witczak – przewodniczący komisji – przedstawiciel organu prowadzącego,

2) Katarzyna Walęcka  – wicedyrektor szkoły,            

3) Dagmara Zimoch   – ekspert,

4) Anita Jesiołowska-Rygas – ekspert,

5) Alicja Januszkiewicz – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

25.  Powołuje  się  komisję  egzaminacyjną  dla  Marty  Kuehn-Jarek –  nauczyciela  wychowania
fizycznego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

1) Mariusz Witczak – przewodniczący komisji – przedstawiciel organu prowadzącego,

2) Anna Narewska – dyrektor szkoły,            

3) Dagmara Zimoch  – ekspert,

4) Anita Jesiołowska-Rygas – ekspert,

5) Alicja Januszkiewicz – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

26. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Sławomira Pielasa – nauczyciela muzyki - fortepian,
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

1) Mariusz Witczak – przewodniczący komisji – przedstawiciel organu prowadzącego,

2) Maria Pawelec – dyrektor szkoły,            

3) Robert Adamczak  – ekspert,

4) Nikodem Antosik  – ekspert,

5) Artur Matejuk – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

                                        Prezydent Miasta Kalisza
/…/

    Krystian Kinastowski


