
Zarządzenie Nr 772/2022
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 30 listopada 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 grudniu 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 772/2022
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 30 listopada 2022 r.

1. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Anny Bartczak – nauczyciela biblioteki, ubiegającego
się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

1) Karolina Marczak – przewodnicząca komisji – przedstawiciel organu prowadzącego,

2) Dagmara Zimoch – dyrektor szkoły,            

3) Anita Jesiołowska-Rygas  – ekspert, 

4) Beata Zalewska – ekspert, 

5) Małgorzata Kubacka-Gorwecka – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

2. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Agnieszki Bindugi – nauczyciela współorganizującego
proces kształcenia, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

1) Karolina Marczak – przewodnicząca komisji – przedstawiciel organu prowadzącego,

2) Kinga Pisula – dyrektor szkoły,            

3) Anita Jesiołowska-Rygas  – ekspert, 

4) Beata Zalewska – ekspert, 

5) Małgorzata Kubacka-Gorwecka – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

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

1) Karolina Marczak – przewodnicząca komisji – przedstawiciel organu prowadzącego,

2) Sylwia Baranowska – dyrektor szkoły,            

3) Anita Jesiołowska-Rygas  – ekspert, 

4) Izabela Kurek – ekspert,

5) Małgorzata Kubacka-Gorwecka – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny



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

1) Ewelina Dudek – przewodnicząca komisji – przedstawiciel organu prowadzącego,

2) Adam Kraska – dyrektor szkoły,            

3) Izabela Gracz – ekspert, 

4) Izabela Kurek  – ekspert, 

5) Małgorzata Kubacka-Gorwecka – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

6) Dariusz Pertkiewicz – przedstawiciel związku zawodowego.

5.  Powołuje  się  komisję  egzaminacyjną  dla   Edmunda  Symanowicza –  nauczyciela  języka
niemieckiego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

1) Ewelina Dudek – przewodnicząca komisji – przedstawiciel organu prowadzącego,

2) Beata Prus – dyrektor szkoły,            

3) Izabela Gracz – ekspert, 

4) Izabela Kurek – ekspert, 

5) Małgorzata Kubacka-Gorwecka – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

                                                                                                      Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski      


