
ZARZĄDZENIE NR ....................
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ

z dnia 9 sierpnia 2013 r.

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się 
o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 91 d pkt 2 w związku z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) zarządza się,co następuje : 

§ 1. 
1. Powołuje się Komisje Egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy 

na stopień nauczyciela mianowanego. 
2. W skład Komisji Egzaminacyjnych wchodzą : 

1) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący; 
2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 
3) dyrektor szkoły; 
4) dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty 

i wychowania.

§ 2. 

Imienne składy Komisji dla każdego kandydata powołano w załącznikach nr 1-18,                          
które stanowią integralną część niniejszego zarządzenia. 

§ 3. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Drugiemu Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy 
Swarzędz. 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr .................... 

Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz 

z dnia 9 sierpnia 2013 r. 

Powołuję skład osobowy Komisji Egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego 
nauczyciela mianowanego dla Pani Aleksandry Biedziak na dzień 12.08.2013 r.:
1. Agata Kubacka – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę – przewodnicząca, 
2. Karolina Adamska – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 
3. Grażyna Krzywosz – wicedyrektor  Szkoły Podstawowej nr 5 w Swarzędzu, 
4. Elżbieta Nawrocka – ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego                

do spraw oświaty i wychowania, 
5. Olga Gałuszek – ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania.
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr .................... 

Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz 

z dnia 9 sierpnia 2013 r. 

Powołuję skład osobowy Komisji Egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego 
nauczyciela mianowanego dla Pana Przemysława Biedziaka na dzień 12.08.2013 r. :
1. Agata Kubacka – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę – przewodnicząca, 
2. Karolina Adamska – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 
3. Marlena Adolp – dyrektor Gimnazjum nr 2 w Swarzędzu 
4. Elżbieta Nawrocka – ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego               

do spraw oświaty i wychowania, 
5. Olga Gałuszek – ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania.
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Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr .................... 

Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz 

z dnia 9 sierpnia 2013 r. 

Powołuję skład osobowy Komisji Egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego 
nauczyciela mianowanego dla Pani Anny Kiżło na dzień 12.08.2013 r. :
1. Agata Kubacka – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę – przewodnicząca, 
2. Karolina Adamska – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 
3. Grażyna Krzywosz – wicedyrektor  Szkoły Podstawowej nr 5 w Swarzędzu, 
4. Olga Gałuszek – ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania, 
5. Alicja Trybus – ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania.
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Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr .................... 

Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz 

z dnia 9 sierpnia 2013 r. 

Powołuję skład osobowy Komisji Egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego 
nauczyciela mianowanego dla Pani Pauliny Grzesiak na dzień 12.08.2013 r. :
1. Agata Kubacka – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę – przewodnicząca, 
2. Karolina Adamska – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 
3. Karolina Łyskawa – wicedyrektor  Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu, 
4. Olga Gałuszek – ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania, 
5. Alicja Trybus – ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania.
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Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr .................... 

Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz 

z dnia 9 sierpnia 2013 r. 

Powołuję skład osobowy Komisji Egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego 
nauczyciela mianowanego dla Pani Joanny Kozery na dzień 12.08.2013 r. :
1. Agata Kubacka – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę – przewodnicząca, 
2. Karolina Adamska – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 
3. Wojciech Szulc – dyrektor  Gimnazjum w Zalasewie, 
4. Alicja Trybus – ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania, 
5. Olga Gałuszek – ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania.
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Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr .................... 

Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz 

z dnia 9 sierpnia 2013 r. 

Powołuję skład osobowy Komisji Egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego 
nauczyciela mianowanego dla Pani Hanny Owoc - Kulczyńskiej na dzień 12.08.2013 r. :
1. Agata Kubacka – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę – przewodnicząca, 
2. Karolina Adamska – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 
3. Małgorzata Szomek – dyrektor Zespołu Szkół w Paczkowie, 
4. Alicja Trybus – ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania, 
5. Olga Gałuszek – ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania.
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Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr .................... 

Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz 

z dnia 9 sierpnia 2013 r. 

Powołuję skład osobowy Komisji Egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego 
nauczyciela mianowanego dla Pani Anny Sienkiewicz Chlebickiej na dzień 13.08.2013 r. :
1. Dorota Zaremba – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę – przewodnicząca, 
2. Maria Jedlińska-Pyssa– przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 
3. Elżbieta Wieczorek – dyrektor szkoły Podstawowej nr 4 w Swarzędzu, 
4. Elżbieta Zapłata - Szwedziak – ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania, 
5. Mirosława Grzemba - Wojciechowska – ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania.
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Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr .................... 

Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz 

z dnia 9 sierpnia 2013 r. 

Powołuję skład osobowy Komisji Egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego 
nauczyciela mianowanego dla Pani Danieli Czuby na dzień 13.08.2013 r. :
1. Dorota Zaremba – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę – przewodnicząca, 
2. Maria Jedlińska-Pyssa– przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 
3. Grażyna Krzywosz – wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Swarzędzu, 
4. Elżbieta Zapłata - Szwedziak – ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania, 
5. Mirosława Grzemba - Wojciechowska – ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania.
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Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr .................... 

Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz 

z dnia 9 sierpnia 2013 r. 

Powołuję skład osobowy Komisji Egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego 
nauczyciela mianowanego dla Pani Arlety Nowak na dzień 13.08.2013 r. :
1. Agata Kubacka – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę – przewodnicząca, 
2. Maria Jedlińska-Pyssa– przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 
3. Elżbieta Wieczorek – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Swarzędzu, 
4. Elżbieta Zapłata - Szwedziak – ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania, 
5. Mirosława Grzemba - Wojciechowska – ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania.
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Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr .................... 

Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz 

z dnia 9 sierpnia 2013 r. 

Powołuję skład osobowy Komisji Egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego 
nauczyciela mianowanego dla Pani Sylwii Woźniczak na dzień 13.08.2013 r. :
1. Dorota Zaremba – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę – przewodnicząca, 
2. Maria Jedlińska-Pyssa – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 
3. Karolina Łyskawa – wicedyrektor Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu, 
4. Mirosława Grzemba - Wojciechowska – ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania, 
5. Wiesława Grabczyńska – ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego        

do spraw oświaty i wychowania.
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Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr .................... 

Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz 

z dnia 9 sierpnia 2013 r. 

Powołuję skład osobowy Komisji Egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego 
nauczyciela mianowanego dla Pana Marka Kierzek na dzień 13.08.2013 r. :
1. Dorota Zaremba – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę – przewodnicząca, 
2. Maria Jedlińska-Pyssa– przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 
3. Małgorzata Szomek – dyrektor Zespołu Szkół w Paczkowie, 
4. Wiesława Grabczyńska – ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do 

spraw oświaty i wychowania, 
5. Mirosława Grzemba- Wojciechowska – ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania.
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Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr .................... 

Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz 

z dnia 9 sierpnia 2013 r. 

Powołuję skład osobowy Komisji Egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego 
nauczyciela mianowanego dla Pana Bartłomieja Drabowicza na dzień 13.08.2013 r. :
1. Dorota Zaremba – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę – przewodnicząca, 
2. Maria Jedlińska-Pyssa– przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 
3. Wiesława Grabczyńska – ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do 

spraw oświaty i wychowania, 
5. Mirosława Grzemba - Wojciechowska – ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Id: 0ACF0625-BED0-44EE-8978-1AA671135FA7. Przyjety Strona 13



Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr .................... 

Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz 

z dnia 9 sierpnia 2013 r. 

Powołuję skład osobowy Komisji Egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego 
nauczyciela mianowanego dla Pani Magdaleny Bielewicz na dzień 14.08.2013 r. :
1. Dorota Zaremba – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę – przewodnicząca, 
2. Dorota Fryza – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 
3. Małgorzata Purol – dyrektor Przedszkola nr 4 w Swarzędzu, 
4. Teresa Radomska – ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego                

do spraw oświaty i wychowania, 
5. Izabela Grabowska – ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego          

do spraw oświaty i wychowania.
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Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr .................... 

Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz 

z dnia 9 sierpnia 2013 r. 

Powołuję skład osobowy Komisji Egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego 
nauczyciela mianowanego dla Pani Małgorzata Bogacka na dzień 14.08.2013 r. :
1. Dorota Zaremba – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę – przewodnicząca, 
2. Dorota Fryza – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 
3. Teresa Radomska – ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego                     

do spraw oświaty i wychowania, 
4. Izabela Grabowska – ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego          

do spraw oświaty i wychowania.
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Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr .................... 

Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz 

z dnia 9 sierpnia 2013 r. 

Powołuję skład osobowy Komisji Egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego 
nauczyciela mianowanego dla Pani Kamili Gielewskiej na dzień 14.08.2013 r. :
1. Dorota Zaremba – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę – przewodnicząca, 
2. Dorota Fryza – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 
3. Wojciech Szulc – dyrektor Gimnazjum w Zalasewie, 
4. Teresa Radomska – ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego          

do spraw oświaty i wychowania, 
5. Izabela Grabowska – ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego        

do spraw oświaty i wychowania.
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Załącznik Nr 16 do Zarządzenia Nr .................... 

Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz 

z dnia 9 sierpnia 2013 r. 

Powołuję skład osobowy Komisji Egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego 
nauczyciela mianowanego dla Pani Anny Perły - Grajek na dzień 14.08.2013 r. :
1. Dorota Zaremba – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę – przewodnicząca, 
2. Dorota Zaremba – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 
3. Elżbieta Wieczorek – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Swarzędzu, 
4. Teresa Radomska – ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego           

do spraw oświaty i wychowania, 
5. Izabela Grabowska – ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego         

do spraw oświaty i wychowania.

Id: 0ACF0625-BED0-44EE-8978-1AA671135FA7. Przyjety Strona 17



Załącznik Nr 17 do Zarządzenia Nr .................... 

Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz 

z dnia 9 sierpnia 2013 r. 

Powołuję skład osobowy Komisji Egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego 
nauczyciela mianowanego dla Pani Joanny Siwiak na dzień 14.08.2013 r. :
1. Dorota Zaremba – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę – przewodnicząca, 
2. Dorota Fryza – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 
3. Grażyna Krzywosz – wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Swarzędzu, 
4. Teresa Radomska – ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego           

do spraw oświaty i wychowania, 
5. Izabela Grabowska – ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego         

do spraw oświaty i wychowania. 
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Załącznik Nr 18 do Zarządzenia Nr .................... 

Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz 

z dnia 9 sierpnia 2013 r. 

Powołuję skład osobowy Komisji Egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego 
nauczyciela mianowanego dla Pani Lidii Sobczak na dzień 14.08.2013 r. :
1. Dorota Zaremba – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę – przewodnicząca, 
2. Dorota Fryza – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 
3. Elżbieta Wieczorek – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Swarzędzu, 
4. Teresa Radomska – ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego           

do spraw oświaty i wychowania, 
5. Izabela Grabowska – ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego         

do spraw oświaty i wychowania.
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