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ZARZĄDZENIE NR 1159/2011
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

Z DNIA 09.06.2011
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 (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 32 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt.2 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi 
zmianami) oraz art. 9 g ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r.  Nr 
97 poz. 674 z późniejszymi zmianami) i § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  
1 grudnia 2004 roku, w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 260 poz. 2593 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się komisje egzaminacyjne w składzie określonym w załączniku do niniejszego 
zarządzenia – w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli 
ubiegających się o uzyskanie  stopnia awansu zawodowego nauczyciela  mianowanego, 
którzy złożyli wnioski o podjęcie postępowania.

2. W przypadku dłuższej  lub nagłej  nieobecności  Przewodniczącego Komisji  zastępstwo 
wyznacza Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, spośród pracowników 
Wydziału.

§ 2

Obsługę  kancelaryjno  –  biurową Komisji  zapewnia  Wydział  Edukacji  Urzędu Miasta 
Krakowa.

§ 3

Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Dyrektorowi  Wydziału  Edukacji  Urzędu Miasta 
Krakowa.

§  4 

Traci moc zarządzenie nr 1239/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 czerwca 2009 
r.  w sprawie  powołania  komisji  egzaminacyjnych  dla  nauczycieli  ubiegających  się  o 
awans na stopień nauczyciela mianowanego (z  późn. zm.).

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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       Załącznik do zarządzenia … 
 Prezydenta Miasta Krakowa 
 z dnia  ……………………..

Komisje  egzaminacyjne  dla  nauczycieli  ubiegających  się  o  awans  na  stopień  nauczyciela 
mianowanego i ich skład:

      I.    Komisja dla nauczycieli wychowania fizycznego i  gimnastyki korekcyjnej:  

1. Krystyna Małyska – przewodnicząca,
2. Przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego,
3. Ekspert z listy MEN,
4. Ekspert z listy MEN,
5. Dyrektor szkoły/placówki, w której zatrudniony jest nauczyciel,
6. Przedstawiciel wskazanego przez nauczyciela związku zawodowego.

      II.   Komisja dla nauczycieli języka polskiego, historii oraz WOS:

1. Kinga Nizioł – przewodnicząca,
2. Przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego,
3. Ekspert z listy MEN,
4. Ekspert z listy MEN,
5. Dyrektor szkoły/placówki, w której zatrudniony jest nauczyciel,
6. Przedstawiciel wskazanego przez nauczyciela związku zawodowego.

      III. Komisja dla nauczycieli języków obcych (język angielski):

      1.   Anna Kościelna – przewodnicząca,
      2.    Przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego,

3. Ekspert z listy MEN,
4. Ekspert z listy MEN,
5. Dyrektor szkoły/placówki, w której zatrudniony jest nauczyciel,
6. Przedstawiciel wskazanego przez nauczyciela związku zawodowego.

      IV. Komisja dla nauczycieli języków obcych (pozostałe):

1.   Anna Kowynia – przewodnicząca,
2. Przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego,
3. Ekspert z listy MEN,
4. Ekspert z listy MEN,
5. Dyrektor szkoły/placówki, w której zatrudniony jest nauczyciel,
6. Przedstawiciel wskazanego przez nauczyciela związku zawodowego.

V.   Komisja dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, wczesnoszkolnego oraz  nauczania 
zintegrowanego:

1.    Iwona Żurkowska – przewodnicząca,
2.    Przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego,
3. Ekspert z listy MEN,
4. Ekspert z listy MEN,
5. Dyrektor szkoły/placówki, w której zatrudniony jest nauczyciel,
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6. Przedstawiciel wskazanego przez nauczyciela związku zawodowego.

VI.  Komisja dla nauczycieli/wychowawców szkół specjalnych:

       1.    Ewa Burkat – przewodnicząca,
2. Przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego,
3. Ekspert z listy MEN,
4. Ekspert z listy MEN,
5. Dyrektor szkoły/placówki, w której zatrudniony jest nauczyciel,
6. Przedstawiciel wskazanego przez nauczyciela związku zawodowego.

VII.  Komisja  dla  nauczycieli/wychowawców  placówek  specjalnych,  nauczycieli 
wspomagających, nauczycieli przedszkoli specjalnych i oddziałów przedszkoli specjalnych:

1. Jadwiga Sowa – przewodnicząca,
2. Przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego,
3. Ekspert z listy MEN,
4. Ekspert z listy MEN,
5. Dyrektor szkoły/placówki, w której zatrudniony jest nauczyciel.
6. Przedstawiciel wskazanego przez nauczyciela związku zawodowego.
 
VIII.  Komisja  dla  pedagogów  szkolnych,  psychologów,  logopedów,  wychowawców 
internatów i świetlic:

         1.    Bożena Stępień – Bajger – przewodnicząca,
         2.    Przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego,
         3.    Ekspert z listy MEN,
         4.    Ekspert z listy MEN,
         5.    Dyrektor szkoły/placówki, w której zatrudniony jest nauczyciel,
         6.    Przedstawiciel wskazanego przez nauczyciela związku zawodowego.
          
       IX. Komisja dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i ogólno-zawodowych oraz       
        przedsiębiorczości, techniki i praktycznej nauki zawodu (bez szkół specjalnych):          

          1.    Marian Bukowski – przewodniczący,
          2.    Przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego,
          3.    Ekspert z listy MEN,
          4.    Ekspert z listy MEN,
          5.    Dyrektor szkoły/placówki, w której zatrudniony jest nauczyciel,
          6.    Przedstawiciel wskazanego przez nauczyciela związku zawodowego.

         X.  Komisja dla nauczycieli chemii oraz biologii (przyrody) i ochrony środowiska:

          1.    Anna Jarosz – przewodnicząca,
          2.    Przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego,
          3.    Ekspert z listy MEN,
          4.    Ekspert z listy MEN,
          5.    Dyrektor szkoły/placówki, w której zatrudniony jest nauczyciel,
          6.    Przedstawiciel wskazanego przez nauczyciela związku zawodowego.
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           XI.  Komisja dla nauczycieli matematyki, fizyki i informatyki oraz technologii 
           informatycznych:

           1.    Krystyna Teresa Włosik – przewodnicząca,
           2.    Przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego,
           3.    Ekspert z listy MEN,
           4.    Ekspert z listy MEN,
           5.    Dyrektor szkoły/placówki, w której zatrudniony jest nauczyciel,
           6.    Przedstawiciel wskazanego przez nauczyciela związku zawodowego.

           XII. Komisja dla nauczycieli przedmiotów artystycznych w szkołach i placówkach oraz 
            w szkołach muzycznych, młodzieżowych domach kultury:

    1.   Anna Salwińska-Skiba – przewodnicząca,
           2.    Przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego,
           3.    Ekspert z listy MEN,
           4.    Ekspert z listy MEN,
           5.    Dyrektor szkoły/placówki, w której zatrudniony jest nauczyciel,
           6.    Przedstawiciel wskazanego przez nauczyciela związku zawodowego.

XIII.  Komisja  dla nauczycieli  bibliotek i  informacji  naukowej,  religii  i  wychowania do 
życia  w  rodzinie  oraz  nauczycieli  wychowawców  zatrudnionych  w  placówkach 
nadzorowanych przez  MOPS:

          1.   Mariola Jezuita – przewodnicząca,
          2.    Przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego,
          3.    Ekspert z listy MEN,
          4.    Ekspert z listy MEN,
          5.    Dyrektor szkoły/placówki, w której zatrudniony jest nauczyciel,
          6.    Przedstawiciel wskazanego przez nauczyciela związku zawodowego.

         XIV.  Komisja dla nauczycieli geografii i przysposobienia obronnego:
          
          1.   Sylwia Lurka – przewodnicząca,
          2.   Przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego,
          3.   Ekspert z listy MEN,
          4.   Ekspert z listy MEN,
          5.   Dyrektor szkoły/placówki, w której zatrudniony jest nauczyciel,
          6.   Przedstawiciel wskazanego przez nauczyciela związku zawodowego.
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