
Zarządzenie Nr 569/2015
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 26 listopada 2015 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 2015 r. poz. 1515) 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 terminie 30.11-01.12.2015r.

§3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji.

§4.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Karolina Pawliczak
Wiceprezydent Miasta Kalisza



Załącznik
do Zarządzenia Nr 569/2015
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 26 listopada 2015r.

1.  Powołuje  się  komisję  egzaminacyjną  dla  Wojciecha  Musiał –  nauczyciela  gry  na
trąbce, 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) Elżbieta Szmaja – ekspert, 

5) Artur Matejuk – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

2.   Powołuje  się  komisję  egzaminacyjną  dla  Anny  Olczyk –  nauczyciela  plastyki  i
informatyki, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

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

2) Jolanta Jankowska – dyrektor szkoły,            

3) Monika Karpisiewicz – ekspert, 

4) Elżbieta Szmaja – ekspert, 

5) Krystyna Liszewska – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

3.   Powołuje  się  komisję  egzaminacyjną  dla  Katarzyny  Kaczmarek –  pedagoga
szkolnego, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

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

2) Beata Prus – dyrektor szkoły,            

3) Monika Karpisiewicz – ekspert, 

4) Beata Zalewska – ekspert, 

5) Krystyna Liszewska – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.



4.   Powołuje  się  komisję  egzaminacyjną  dla  Renaty  Stępień –  nauczyciela  religii
ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

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

2) Anna Narewska – dyrektor szkoły,            

3) Jolanta Siwak – ekspert, 

4) Ewa Wegner – ekspert, 

5) Krystyna Liszewska – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

5.   Powołuje  się  komisję  egzaminacyjną  dla  Aleksandry  Ozimkiewicz –  nauczyciela
przedmiotów zawodowych ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

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

2) Anna Piotrowska-Wągrocka – dyrektor szkoły,            

3) Ewa Wegner – ekspert, 

4) Jolanta Siwak – ekspert, 

5) Krystyna Liszewska – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

6)   Jerzy Radomski – przedstawiciel związku zawodowego.

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Karolina Pawliczak
Wiceprezydent Miasta Kalisza


