
 ZARZĄDZENIE NR  144/2019

BURMISTRZA MIASTA I GMINY STASZÓW 

z dnia 14 sierpnia 2019 r.

w  sprawie  powołania  Komisji  Egzaminacyjnych  do  przeprowadzenia  postępowania
egzaminacyjnego    dla   nauczycieli   ubiegających   się  o  awans  na  stopień  nauczyciela
mianowanego

Na    podstawie  art. 9g  ust. 2 i ust. 5 w związku z art. 91d   pkt 2   ustawy   z  dnia
26  stycznia 1982 r. - Karta  Nauczyciela (t. j. ustawy: Dz. U.  z  2018r.  poz. 967 z późn. zm. 1) oraz
§ 10  ust.  1  Rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej   z  dnia  26  lipca  2018  r.  w  sprawie
uzyskiwania   stopni  awansu  zawodowego  przez  nauczycieli  (Dz.  U.  z 2018r.  poz.  1574) 
 z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1.

1. Powołuję   Komisję   Egzaminacyjną  do   przeprowadzenia    postępowania    egzaminacyjnego
dla    Pani  Magdaleny  Król  ubiegającej  się  o  awans  na  stopień  nauczyciela  mianowanego
w następującym składzie:

1) Pani Jolanta Macias - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodnicząca

2) Pan Jacek Staromłyński -  przedstawiciel  organu  sprawującego  sprawującego  nadzór  
pedagogiczny - członek

3) Pan Dariusz Firmanty - dyrektor szkoły - członek

4) Pani  Wanda Bielec  - ekspert  z  listy  MEN w zakresie pedagogiki; arteterapia, 
choreoterapia,  wychowania  przedszkolnego,  edukacji  
wczesnoszkolnej - członek

                                                          
5) Pani Renata Kowalcze - ekspert z listy MEN w zakresie  filologii polskiej, pedagogiki  

opiekuńczo-wychowawczej  z  pomocą  psychologiczno-
pedagogiczną, oligofrenopedagogiki, zarządzania oświatą, terapii
pedagogicznej, nadzoru pedagogicznego - członek

6) Pani Katarzyna Cymerys - przedstawiciel związku zawodowego wskazanego we wniosku 
nauczyciela - członek

2. Powołuję   Komisję   Egzaminacyjną  do   przeprowadzenia    postępowania    egzaminacyjnego
dla   Pani Kingi Karcz - Pawlik  ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w następującym składzie:

1) Pani Jolanta Macias - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodnicząca

2) Pan Jacek Staromłyński - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - 
członek

1 Zmiany: Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 730.



3) Pan Dariusz Firmanty - dyrektor szkoły- członek

4) Pani  Renata Kowalcze - ekspert z listy MEN w zakresie  filologii polskiej, pedagogiki  
opiekuńczo-wychowawczej  z  pomocą  psychologiczno-
pedagogiczną, oligofrenopedagogiki, zarządzania  oświatą,  
terapii pedagogicznej, nadzoru pedagogicznego - członek

   5) Pani Wanda Bielec  - ekspert  z  listy  MEN w zakresie pedagogiki; arteterapia, 
choreoterapia,  wychowania  przedszkolnego,  edukacji  
wczesnoszkolnej - członek

6) Pani Katarzyna Cymerys - przedstawiciel  związku zawodowego wskazanego we wniosku 
nauczyciela - członek

3. Powołuję   Komisję   Egzaminacyjną  do   przeprowadzenia    postępowania    egzaminacyjnego
dla   Pani Grażyny Kowalskiej  ubiegającej  się o awans na stopień nauczyciela  mianowanego
w następującym składzie:

1) Pani Jolanta Macias - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodnicząca

2) Pan Jacek Staromłyński - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - 
członek
  

3) Pani Ewa Rzepecka - dyrektor szkoły - członek
                                                          
4) Pani  Renata Kowalcze - ekspert z listy MEN w zakresie  filologii polskiej; pedagogiki  

opiekuńczo-wychowawczej  z  pomocą  psychologiczno-
pedagogiczną, oligofrenopedagogiki, zarządzania  oświatą,  
terapii pedagogicznej, nadzoru pedagogicznego - członek

5) Pani   Wanda Bielec  - ekspert  z  listy  MEN w zakresie pedagogiki; arteterapia, 
choreoterapia,  wychowania  przedszkolnego,  edukacji  
wczesnoszkolnej - członek  

6) Pan Zbigniew Błasiński - przedstawiciel związku zawodowego wskazanego we wniosku 
nauczyciela -  członek

4. Powołuję   Komisję   Egzaminacyjną  do   przeprowadzenia    postępowania    egzaminacyjnego
dla    Pani  Anity  Maciąg  ubiegającej  się  o  awans  na  stopień  nauczyciela  mianowanego
w następującym składzie:         

1) Pani Jolanta Macias - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodnicząca

2) Pan Jacek Staromłyński - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - 
członek

3) Pani Lidia Chwała - dyrektor szkoły - członek

 4) Pani   Wanda Bielec  - ekspert  z  listy  MEN w zakresie pedagogiki; arteterapia, 
choreoterapia,  wychowania  przedszkolnego,  edukacji  
wczesnoszkolnej - członek                                                         



5) Pani  Renata Kowalcze - ekspert z listy MEN w zakresie filologii polskiej, pedagogiki  
opiekuńczo-wychowawczej  z  pomocą  psychologiczno-
pedagogiczną, oligofrenopedagogiki, zarządzania  oświatą,  
terapii pedagogicznej, nadzoru pedagogicznego - członek

6) Pan Zbigniew Błasiński - przedstawiciel związku zawodowego wskazanego we wniosku 
nauczyciela -  członek        

  
5. Powołuję   Komisję   Egzaminacyjną  do   przeprowadzenia    postępowania    egzaminacyjnego
dla    Pani  Iwony  Guła  ubiegającej  się  o  awans  na  stopień  nauczyciela  mianowanego
w następującym składzie:         

1) Pani Jolanta Macias - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodnicząca

2) Pan Jacek Staromłyński - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - 
członek
  

3) Pani Lidia Chwała - dyrektor szkoły- członek

 4) Pani   Wanda Bielec  - ekspert  z  listy  MEN w zakresie pedagogiki; arteterapia, 
choreoterapia,  wychowania  przedszkolnego,  edukacji
wczesnoszkolnej - członek                                                         

5) Pani   Renata Kowalcze - ekspert z listy MEN w zakresie  filologii polskiej, pedagogiki  
opiekuńczo-wychowawczej  z  pomocą  psychologiczno-
pedagogiczną, oligofrenopedagogiki zarządzania  oświatą,  
terapii pedagogicznej, nadzoru pedagogicznego - członek

6. Powołuję   Komisję   Egzaminacyjną  do   przeprowadzenia    postępowania    egzaminacyjnego
dla    Pani  Martyny  Siuda  ubiegającej  się  o  awans  na  stopień  nauczyciela  mianowanego
w następującym składzie:         

1) Pani Jolanta Macias - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodnicząca

2) Pan Jacek Staromłyński - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - 
członek
  

3) Pani Jolanta Król - dyrektor szkoły - członek

 4) Pani   Wanda Bielec  - ekspert  z  listy  MEN w zakresie pedagogiki; arteterapia, 
choreoterapia,  wychowania  przedszkolnego,  edukacji  
wczesnoszkolnej - członek                                                         

5) Pani   Renata Kowalcze - ekspert z listy MEN w zakresie filologii polskiej, pedagogiki  
opiekuńczo-wychowawczej  z  pomocą  psychologiczno-
pedagogiczną, oligofrenopedagogiki, zarządzania  oświatą,  
terapii pedagogicznej, nadzoru pedagogicznego - członek

 



7. Powołuję   Komisję   Egzaminacyjną  do   przeprowadzenia    postępowania    egzaminacyjnego
dla   Pani Agnieszki Wawrzkiewicz  ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w następującym składzie:         

1) Pani Jolanta Macias - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodnicząca

2) Pan Jacek Staromłyński - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - 
członek
  

3) Pani Jolanta Król - dyrektor szkoły - członek

 4) Pan Waldemar Gosek  - ekspert  z  listy  MEN w zakresie wychowania fizycznego,
zarządzania oświatą - członek

5) Pani  Elżbieta Gosek - ekspert z listy MEN w zakresie filologii germańskiej – członek

8. Powołuję   Komisję   Egzaminacyjną  do   przeprowadzenia    postępowania    egzaminacyjnego
dla    Pana Leszka Bochenka  ubiegającego się  o  awans na  stopień nauczyciela  mianowanego
w następującym składzie:         

1) Pani Jolanta Macias - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodnicząca

2) Pan Jacek Staromłyński - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - 
członek
  

3) Pani Lidia Chwała - dyrektor szkoły - członek

 4) Pan Waldemar Gosek  - ekspert  z  listy  MEN w zakresie wychowania fizycznego,
zarządzania oświatą - członek

5) Pani  Elżbieta Gosek - ekspert z listy MEN w zakresie filologii germańskiej – członek

9. Powołuję   Komisję   Egzaminacyjną  do   przeprowadzenia    postępowania    egzaminacyjnego
dla    Pani  Urszuli  Swatek  ubiegającej  się  o  awans  na  stopień  nauczyciela  mianowanego
w następującym składzie:         

1) Pani Jolanta Macias - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodnicząca

2) Pan Jacek Staromłyński - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – 
członek 

3) Pani Lidia Chwała - dyrektor szkoły - członek

 4) Pani Elżbieta  Gosek  - ekspert  z  listy  MEN w zakresie filologii germańskiej   - 
członek                                                         

5) Pan Waldemar Gosek -  ekspert  z  listy  MEN  w  zakresie  wychowania  fizycznego,  
zarządzanie oświatą - członek



§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

§ 3.

Tryb działania komisji określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. 
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

        Burmistrz
        
         mgr Leszek Kopeć


