
Zarządzenie Nr 777/2018
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 11 grudnia 2018 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 2018 r. poz. 994 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 2018 r.

§3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji.

§4.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

       §5.

Traci moc Zarządzenie Nr 758/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 grudnia 2018r. 
w sprawie ustalenia składów komisji egzaminacyjnych.

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski



Załącznik
do Zarządzenia Nr 777/2018
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 11 grudnia 2018 r.

1.  Powołuje  się  komisję  egzaminacyjną  dla  Aliny  Staniewskiej –  nauczyciela  matematyki,
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

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

2) Mariusz Pawlak – dyrektor szkoły,            

3) Elżbieta Kubiak  – ekspert, 

4) Anita Jesiołowska-Rygas – ekspert, 

5) Zbigniew Taranek – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

2.  Powołuje  się  komisję  egzaminacyjną  dla  Michała  Żukowskiego –  nauczyciela  biologii,
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

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

2) Maria Żubrowska-Gil – dyrektor szkoły,            

3) Elżbieta Kubiak– ekspert, 

4) Anita Jesiołowska-Rygas – ekspert, 

5) Zbigniew Taranek – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

6) Beata Majchrzak – przedstawiciel związku zawodowego.

3.  Powołuje  się  komisję  egzaminacyjną  dla  Mateusza  Łańducha  –  nauczyciela  wychowania
fizycznego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

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

2) Beata Prus – dyrektor szkoły,            

3) Elżbieta Kubiak – ekspert, 

4) Anita Jesiołowska-Rygas – ekspert, 

5) Zbigniew Taranek– przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

6) Jacek Michalski – przedstawiciel związku zawodowego.



4.  Powołuje  się  komisję  egzaminacyjną  dla  Małgorzaty  Mencel–  nauczyciela  wychowania
fizycznego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

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

2) Emilia Wojtulewicz – wicedyrektor szkoły,            

3) Elżbieta Kubiak – ekspert, 

4) Anita Jesiołowska-Rygas – ekspert, 

5) Zbigniew Taranek– przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

6) Jacek Michalski – przedstawiciel związku zawodowego.

5. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Karoliny Kaczmarek – nauczyciela języka angielskiego,
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

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

2) Beata Raczak – dyrektor szkoły,            

3) Izabela Gracz – ekspert, 

4) Monika Karpisiewicz – ekspert, 

5) Zbigniew Taranek– przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

6. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Marii Kalinowskiej– nauczyciela języka angielskiego,
pedagoga szkolnego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

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

2) Anna Piotrowska-Wągrocka – dyrektor szkoły,            

3) Izabela Gracz – ekspert, 

4) Monika Karpisiewicz – ekspert, 

5) Zbigniew Taranek– przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

7.  Powołuje  się  komisję  egzaminacyjną  dla  Moniki  Linkowskiej  –  pedagoga  szkolnego,
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

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

2) Janusz Matuszewski – dyrektor szkoły,            

3) Izabela Gracz – ekspert, 

4) Monika Karpisiewicz – ekspert, 

5) Zbigniew Taranek– przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.



8.  Powołuje  się  komisję  egzaminacyjną  dla  Anny  Pélissier  –  nauczyciela  zajęć  artystycznych,
wychowawcy świetlicy, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

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

2) Katarzyna Garnuszewska – dyrektor szkoły,            

3) Izabela Gracz – ekspert, 

4) Monika Karpisiewicz – ekspert, 

5) Zbigniew Taranek– przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski


