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Zarządzenie Nr 679/2019
Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 5 grudnia 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  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 grudniu 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 679/2019
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 5 grudnia 2019 r.

1. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Agnieszki Miśkiewicz – nauczyciela przedmiotów
artystycznych, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

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

2) Janusz Matuszewski – dyrektor szkoły,            

3) Małgorzata Tomela  – ekspert, 

4) Beata Zalewska – ekspert, 

5) Artur Matejuk – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

2.  Powołuje  się  komisję  egzaminacyjną  dla  Natalii  Góralczyk –  nauczyciela  języka
niemieckiego, 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) Beata Zalewska – ekspert, 

5) Małgorzata Kubacka-Gorwecka – przedstawiciel organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny.

3.  Powołuje  się  komisję  egzaminacyjną  dla  Agaty  Śmiłowicz-Osińskiej  –  nauczyciela-
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) Beata Zalewska – ekspert, 

5) Małgorzata Kubacka-Gorwecka – przedstawiciel organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny.
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4.  Powołuje  się  komisję  egzaminacyjną  dla  Mai  Ignaszak  –  nauczyciela  edukacji
wczesnoszkolnej, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

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

2) Joanna Zmyślony – dyrektor szkoły,            

3) Monika Karpisiewicz  – ekspert, 

4) Marzena Marszałek-Trzebińska – ekspert, 

5) Alicja Januszkiewicz – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

5.  Powołuje  się  komisję  egzaminacyjną  dla  Agnieszki  Marciniak  –  nauczyciela  edukacji
wczesnoszkolnej, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

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

2) Bogumiła Zimna – dyrektor szkoły,            

3) Monika Karpisiewicz  – ekspert, 

4) Marzena Marszałek-Trzebińska – ekspert, 

5) Alicja Januszkiewicz – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

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

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

2) Jadwiga Wojtyś – wicedyrektor szkoły,            

3) Monika Karpisiewicz  – ekspert, 

4) Marzena Marszałek-Trzebińska – ekspert, 

5) Alicja Januszkiewicz – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

6) Katarzyna Bieniasiewicz – przedstawiciel związku zawodowego.

7.  Powołuje  się  komisję  egzaminacyjną  dla  Anny  Zdziubany  –  nauczyciela  edukacji
wczesnoszkolnej, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

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

2) Aneta Justyńska – dyrektor szkoły,            

3) Monika Karpisiewicz  – ekspert, 

4) Marzena Marszałek-Trzebińska – ekspert, 

5) Alicja Januszkiewicz – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.


