
ZARZĄDZENIE NR 34/2020 
BURMISTRZA KAŁUSZYNA 

z dnia 27 lipca 2020 r. 

w sprawie  powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla 
nauczycieli  ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

Na podstawie art. 9 g ust. 2, w związku z art. 91 d pkt 2 ustawy  dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela /tj.  
Dz. U. z 2019 r. poz. 2215/ oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie 
uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli /Dz. U. z 2018 r. poz. 1574 z późn. zmianami/  - 
postanawia się, co następuje : 

§ 1.  

Powołuje się komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego w Kałuszynie 
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie określonym w załącznikach 
Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2.  

Tryb pracy Komisji Egzaminacyjnej określa rozporządzenie Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. 
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli /Dz. U. z 2018 r. poz. 1574 z późn. 
zmianami/ . 

§ 3.  

Posiedzenia komisji egzaminacyjnych odbędą się  w dniu 23 lipca 2020 roku o godz. 10.oo                  i o godz. 
11.oo w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie. 

§ 4.  

Ustala się wynagrodzenie w wysokości 150 zł brutto za udział w pracach komisji dla każdego Eksperta z listy 
Ministra Edukacji Narodowej. 

§ 5.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Burmistrz Kałuszyna 
 
 

Arkadiusz Marcin Czyżewski 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 34/2020 

Burmistrza Kałuszyna 

z dnia 27 lipca 2020 r. 

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Sylwii Elżbiety 
Pernach – nauczyciela Szkoły Podstawowej w Kałuszynie, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień 
nauczyciela mianowanego : 

1) Henryka Sęktas - Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej, przedstawiciel organu prowadzącego 

2) Agnieszka Woroniecka – Borowska - przedstawiciel Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie 

3) Marek Pachnik -         Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kałuszynie 

4) Anna Kulicka - ekspert z listy MEN w zakresie języka polskiego, pedagogiki specjalnej – 
rewalidacja 

5) Elżbieta Michalak  - ekspert z listy MEN w zakresie nauczania początkowego i wychowania 
przedszkolnego, pedagogiki specjalnej – rewalidacja 

6) Monika Florowska – Uchman - przedstawiciel Oddziału ZNP w Mińsku Mazowieckim

Id: A8E81E70-213B-4833-8C40-759012D04878. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 34/2020 

Burmistrza Kałuszyna 

z dnia 27 lipca 2020 r. 

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani  Pauliny 
Wojdak  – nauczyciela Przedszkola Publicznego w Kałuszynie, ubiegającej się o awans zawodowy na 
stopień nauczyciela mianowanego : 

1. Henryka Sęktas - Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej, przedstawiciel organu prowadzącego 

2. Agnieszka Woroniecka – Borowska – przedstawiciel Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie 

3. Renata Roguska - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Kałuszynie 

4. Elżbieta Michalak  – ekspert z listy MEN w zakresie nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego, 
pedagogiki specjalnej - rewalidacja 

5. Anna Kulicka  – ekspert z listy MEN w zakresie języka polskiego, pedagogiki specjalnej – rewalidacja
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