
                               ZARZĄDZENIE NR 1086/2004
                               PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
                               Z DNIA  7 lipca  2004 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans 
na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 30  ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 
2001 r.  Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),  art. 32  ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2  ustawy z dnia 5 
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), 
oraz art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 
118 poz. 1121 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie 
uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70 poz. 825 z późn. zm.) zarządza się co 
następuje:

§ 1
Powołuje się komisje egzaminacyjne w celu przeprowadzenia w sesji letniej, postępowania 
egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o uzyskanie stopnia awansu nauczyciela 
mianowanego – w składach osobowych określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Obsługę administracyjną komisji zapewnia Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik 
do Zarządzenia Nr 1086/2004

Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 7 lipca 2004 roku..... 

Składy komisji egzaminacyjnych:

I. Komisja dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych (język polski, historia, 
wiedza o społeczeństwie, bibliotekoznawstwo):

1. Kinga Nykiel – przewodnicząca komisji
2. Krystyna Kaliszewska – ekspert z listy MENiS
3. Grażyna Samborek – ekspert z listy MENiS
4. Krystyna Różycka – ekspert z listy MENiS
5. Dyrektor Szkoły (placówki), w której zatrudniony jest nauczyciel lub upoważniony przez 

dyrektora - wicedyrektor szkoły (placówki)
6. Przedstawiciel wskazanego przez nauczyciela związku zawodowego.

II.  Komisja dla nauczycieli wychowania fizycznego i przysposobienia obronnego:

1. Józef Borys – przewodniczący komisji 
2. Barbara Durmała – ekspert z listy MENiS
3. Ewa Schoefer -  ekspert z listy MENiS
4. Ewa Wodnicka -   ekspert z listy MENiS
5. Dyrektor Szkoły (placówki), w której zatrudniony jest nauczyciel lub upoważniony przez 

dyrektora – wicedyrektor szkoły (placówki)
6. Przedstawiciel wskazanego przez nauczyciela związku zawodowego.

III. Komisja dla nauczycieli matematyki, fizyki, informatyki i technologii 
informacyjnej:

1.    Wojciech Miodoński – przewodniczący komisji
2.    Maria Krysakowska – ekspert z listy MENiS
3. Ewa Malicka – ekspert z listy MENiS
4. Tadeusz Zarawski – ekspert z listy MENiS
5. Dyrektor Szkoły (placówki), w której zatrudniony jest nauczyciel lub upoważniony przez 

dyrektora – wicedyrektor szkoły (placówki)
6. Przedstawiciel wskazanego przez nauczyciela związku zawodowego.

IV. Komisja dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i ogólnozawodowych, 
techniki, przedsiębiorczości oraz praktycznej nauki zawodu:

1. Krystyna Włosik – przewodnicząca  komisji
2. Jerzy Jaśkaniec – ekspert z listy MENiS
3. Mariusz Maziarz - ekspert z listy MENiS
4. Jan Niedzielski – ekspert z listy MENiS



5. Dyrektor Szkoły (placówki), w której zatrudniony jest nauczyciel lub upoważniony 
przez dyrektora – wicedyrektor szkoły (placówki)

6. Przedstawiciel wskazanego przez nauczyciela związku zawodowego.

V. Komisja dla nauczycieli  przedmiotów przyrodniczych (biologia, przyroda, 
chemia,  geografia, ochrona i kształtowanie środowiska)

         
1.    Anna Jarosz – przewodnicząca komisji
2.  Alicja Klimek – ekspert z listy MENiS
3. Maria Krystyna Szmigel  – ekspert z listy MENiS
4. Lidia Wasyłyszyn – ekspert z listy MENiS
5. Dyrektor Szkoły (placówki), w której zatrudniony jest nauczyciel lub upoważniony przez 

dyrektora – wicedyrektor szkoły (placówki)
6. Przedstawiciel wskazanego przez nauczyciela związku zawodowego

VI.       Komisja dla nauczycieli wychowania przedszkolnego:

1. Anna Kościelna – przewodnicząca komisji
2. Anna Borowska – ekspert z listy MENiS
3. Barbara Kwapień – ekspert z listy MENiS
4. Marta Żugaj -   ekspert z listy MENiS
5. Dyrektor Szkoły (placówki), w której  zatrudniony jest nauczyciel lub upoważniony przez 

dyrektora – wicedyrektor szkoły (placówki)
6. Przedstawiciel wskazanego przez nauczyciela związku zawodowego.

VII.    Komisja dla nauczycieli nauczania początkowego:

1. Jan Żądło – przewodniczący komisji
2. Witold Czarnota – ekspert z listy MENiS
3. Marcin Miłkowski – ekspert z listy MENiS
4. Stanisława Podstawa - ekspert z listy MENiS
5. Dyrektor Szkoły (placówki), w której zatrudniony jest nauczyciel lub upoważniony przez 

dyrektora – wicedyrektor szkoły (placówki)
6. Przedstawiciel wskazanego przez nauczyciela związku zawodowego.

VIII. Komisja dla nauczycieli szkół specjalnych, oligo-surdo- i tyflopedagogów:

1. Ewa Burkat – przewodnicząca komisji
2. Barbara Gacek – ekspert z listy MENiS
3. Jolanta Kotarba – ekspert z listy MENiS
4. Iwona Pasznicka – Longa – ekspert z listy MENiS
5. Dyrektor Szkoły (placówki), w której zatrudniony jest nauczyciel lub upoważniony przez 

dyrektora – wicedyrektor szkoły (placówki)
6. Przedstawiciel wskazanego przez nauczyciela związku zawodowego.



IX. Komisja  dla nauczycieli przedmiotów artystycznych (sztuka, muzyka. plastyka, 
wiedza o kulturze), nauczycieli młodzieżowych domów kultury oraz szkół 
muzycznych:

1. Anna Korfel - Jasińska – przewodniczący komisji
2. Antoni Cofalik – ekspert z listy MENiS
3. Danuta Klimkiewicz - ekspert z listy MENiS
4. Maria Kondeja – ekspert z listy MENiS
5. Dyrektor Szkoły (placówki), w której zatrudniony jest nauczyciel lub upoważniony 

przez dyrektora – wicedyrektor szkoły (placówki)
6. Przedstawiciel wskazanego przez nauczyciela związku zawodowego.

X. Komisja dla nauczycieli języków obcych:

1. Ewa Wodka – przewodnicząca komisji
2. Feiner Małgorzata – ekspert z listy MENiS
3. Sierosławska Elżbieta – ekspert z listy MENiS
4. Wołodkowicz – Jekiełek Irena– ekspert z listy MENiS
5. Dyrektor szkoły (placówki), której zatrudniony jest nauczyciel lub upoważniony przez 

dyrektora – wicedyrektor szkoły (placówki)
6. Przedstawiciel wskazanego przez nauczyciela związku zawodowego.

XI.    Komisja dla nauczycieli pedagogów i psychologów szkolnych, wychowawców w   
świetlicach szkolnych, w internatach, bursach i placówkach nadzorowanych 
przez MOPS: 

1. Bożena Stępień – Bajger – przewodnicząca komisji
2. Władysława Wisińska – Nalepa – ekspert z listy MENiS
3. Grażyna Biela – ekspert z listy MENiS
4. Beata Trojan - ekspert z listy MENiS
5. Dyrektor szkoły (placówki), w której  zatrudniony jest nauczyciel lub upoważniony 

przez dyrektora – wicedyrektor szkoły (placówki)
6. Przedstawiciel wskazanego przez nauczyciela związku zawodowego.

XII.       Komisja dla nauczycieli religii:

1. Krystyna Małyska – przewodnicząca komisji
2. Stanisława Podstawa – ekspert z listy MENiS
3. s. Małgorzata Słomiana – ekspert z listy MENiS
4. ks. Janusz Rzepa – ekspert z listy MENiS
5. Dyrektor szkoły (placówki), w której zatrudniony jest nauczyciel lub upoważniony przez 

dyrektora – wicedyrektora szkoły (placówki)
6. Przedstawiciel związku zawodowego wskazanego przez nauczyciela.



XIII. Komisja dla nauczycieli wspomagających, pedagogów specjalnych w klasach 
integracyjnych, psychologów, pedagogów i logopedów w poradniach 
psychologiczno-pedagogicznych: 

1. Sylwia Lurka – przewodnicząca komisji
2. Anna Okońska – Walkowicz -  ekspert z listy MENiS
3. Władysław Niziołek -  ekspert z listy MENiS
4. Jacek Urban  -  ekspert z listy MENiS
5. Dyrektor szkoły (placówki), w której zatrudniony jest nauczyciel lub upoważniony przez 

dyrektora – wicedyrektora szkoły (placówki)
6.   Przedstawiciel związku zawodowego wskazanego przez nauczyciela. 


