
    Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr  47/2022 

               WÓJTA GMINY KRASNOSIELC 

              z dnia 7 lipca 2022 r.    

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli 

ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

 

 Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela               

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) oraz § 10 ust.2 Rozporządzenia  Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez 

nauczycieli (Dz.U.  z 2020 r. poz. 2200) zarządzam, co następuje : 

      § 1.  

Powołuję komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli wychowania 

przedszkolnego  w Przedszkolu  w Krasnosielcu   

- Pani Sylwii Regulskiej,  

- Pani Katarzyny Radomskiej  

- Pani Mileny Kuplickiej  

 ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:   

1.P. Grażyna Rogala                      - przewodnicząca, przedstawiciel organu prowadzącego 

2.P. Dariusz Wiśniewski                - członek, przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego 

3.P. Agnieszka Gałązka                 - członek, dyrektor szkoły 

4.P. Teresa Jarzyna                         - członek, ekspert wychowania przedszkolnego 

5.P. Bogusława Więcek                 - członek, ekspert nauczania początkowego  

 

§ 2. 

Powołuję komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela języka 

angielskiego w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Powstania Styczniowego                                                

w Rakach  Pani Edyty Błaszczak ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela 

mianowanego, w składzie : 

1.P. Grażyna Rogala                      - przewodnicząca, przedstawiciel organu prowadzącego 

2.P. Dariusz Wiśniewski                - członek, przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego 

3.P. Grzegorz Gałązka                   - członek, dyrektor szkoły 

4.P. Anna Żebrowska                     - członek, ekspert języka angielskiego 

5.P. Ewa Grabowska                      - członek, ekspert nauczania początkowego  

                

      



        § 3. 

Powołuję komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela wychowania 

fizycznego w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Rakach  Pani 

Barbary Rogala ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,                    

w składzie : 

1.P. Grażyna Rogala                      - przewodnicząca, przedstawiciel organu prowadzącego 

2.P. Katarzyna Staszczuk              - członek, przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego 

3.P. Grzegorz Gałązka                   - członek, dyrektor szkoły 

4.P. Dariusz Wiśniewski                - członek, ekspert wychowania fizycznego 

5.P. Ewa Grabowska                      - członek, ekspert nauczania początkowego 

 

                  § 4.  

Wykonanie zarządzenia powierzam przewodniczącemu komisji. 

       

                                                                       § 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

                                                                                                   Wójt Gminy 

                                                                                         /-/ Paweł Ruszczyński 

 

 

                    


