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Zarządzenie nr 62/22 

Wójta Gminy Krasocin 

z dnia 27 czerwca 2022 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 z dnia 26 stycznia 1982r. - 
Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1762 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

*1 

Powołuję  Komisję  Egzaminacyjną  w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla 
Pani Magdaleny Kawki - nauczyciela kontraktowego - ubiegającego się  o awans na stopień  
nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Zespole Placówek Oświatowych w Olesznie w 
składzie: 

1. Pani Irena Kuśmierczyk 	 - Przewodniczący Komisji 

przedstawiciel organu prowadzącego 

2. Pan Sławomir Krzysztofik 	 - Członek 

przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny 

3. Pan Rafał  Pacanowski 	 - Członek 

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Olesznie 

4. Pani Beata Mazur 	 - Członek 

ekspert z listy ekspertów ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej 

S. Pani Anna Błaszczyk 	 - Członek 

ekspert z listy ekspertów ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej 

Powołuję  Komisję  Egzaminacyjną  w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla 
Pani Anny Wilk - nauczyciela kontraktowego - ubiegającego się  o awans na stopień  
nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Zespole Placówek Oświatowych 
w Olesznie w składzie: 

1. Pani Irena Kuśmierczyk 	 - Przewodniczący Komisji 

przedstawiciel organu prowadzącego 

2. Pan Sławomir Krzysztofik 	 - Członek 

przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny 

3. Pan Rafał  Pacanowski 	 - Członek 

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Olesznie 



4. Pani Beata Mazur 	 - Członek 

ekspert z listy ekspertów ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej 

S. Pani Anna Błaszczyk 	 - Członek 

ekspert z listy ekspertów ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej 

*3  

Upoważniam członków Komisji Egzaminacyjnej do przetwarzania danych osobowych 
zawartych we wniosku kandydata w zakresie niezbędnym do przetwarzania postępowania na 
stopień  awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 

*4  

Komisje Egzaminacyjne, o których mowa w § 1-2, działają  zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego 
przez nauczycieli (tj. Dz. U. z 2020 poz. 2200). 

*5  

Komisje, o której mowa w § I - 2, ulegają  rozwiązaniu z chwilą  zakończenia swej pracy. 

*6 

Wykonanie zarządzenia powierza się  Kierownikowi Centrum Usług Wspólnych w Krasocinie. 

*7  

Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podpisania. 

WOJT lNY 


