
ZARZĄDZENIE  Nr……  /2013 

Burmistrza Miasta Lipna w sprawie powołania składu komisji egzaminacyjnych  
na stopień nauczyciela mianowanego. 

z dnia  31  lipca  2013 r. 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
/tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. w związku z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 roku „Karta Nauczyciela” /tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674/.zarzadza się co 
następuje: 
 
 
§ 1. Powołać pięć komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających  się o awans na 
nauczyciela mianowanego w następującym składzie: 
 
I komisja  - j. niemiecki 
 
1. Barbara Drzewiecka  - przewodnicząca 
    /przedstawiciel organu prowadzącego/ 
2. Jolanta Michalska     - członek 
    /przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny/ 
3. Hanna Kułak   - członek komisji 
    /dyrektor szkoły/ 
4. Iwona Łukaszewska           -  ekspert 
     
5. Iwona Jabłczyńska            - ekspert 
 
II komisja – j. angielski 
 
1. Barbara Drzewiecka           - przewodnicząca 
                                               /przedstawiciel organu prowadzącego/ 
2. Kułak Hanna                      -członek komisji 
                                                / dyrektor szkoły/ 
3. Jolanta Michalska              - członek komisji 
                                               /przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny/ 
4. Iwona Łukaszewska          -  ekspert 
5. Anna Szajerska                  -  ekspert 
 
III komisja  - j. angielski 
 
1. Barbara Drzewiecka              - przewodnicząca komisji 
                                                   /przedstawiciel organu prowadzącego/ 
2. Jacek Góźdź                          -  członek komisji 
                                                    /dyrektor szkoły/ 
3  Jolanta Michalska                  -  członek komisji 
                                                    / przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny/ 
4. Małgorzata Arent                   - członek komisji  
                                                    /ekspert/ 
5. Anna Szajerska                      - członek komisji 
                                                     /ekspert/ 



IV komisja –  religia 
 
1. Barbara Drzewiecka               - przewodnicząca komisji 
                                                      /przedstawiciel organu prowadzącego/ 
2. Małgorzata Arent                    - członek komisji 
                                                       /dyrektor szkoły/ 
3 Jolanta Michalska                    - członek komisji 
                                                       /przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny/ 
4. GraŜyna Troszyńska               - członek komisji 
                                                        / ekspert/ 
5. Bronisława Michalska           - członek komisji 
                                                         /ekspert/ 
                                         
V komisja – wychowanie przedszkolne 
 
1. Barbara Drzewiecka               - przewodnicząca komisji 
                                                      /przedstawiciel organu prowadzącego/ 
2. Szczepańska Danuta               - członek komisji 
                                                       /dyrektor szkoły/ 
3 Jolanta Michalska                    - członek komisji 
                                                       /przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny/ 
4. GraŜyna Troszyńska               - członek komisji 
                                                        / ekspert/ 
5. Beata Dobrzyńska                 - członek komisji 
                                                         /ekspert/ 
                                         
                                                                      § 2 

 
Wykonanie Zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji egzaminacyjnych.  
 

§ 3 
 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania i traci moc z chwilą zakończenia prac 
związanych z przeprowadzeniem postępowań egzaminacyjnych.  
 
 
 


