
Zarządzenie Nr 484/IV/2006 
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew 

z dnia 30 czerwca 2006r. 
 
 

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

 
 
 
 Na podstawie art. 9g ust. 2 Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r.  
(Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami) zarządzam co następuje: 
 
 

§ 1 
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla: 
 

1. Pani Danuty Łukomskiej-Matuszak, nauczyciela ZSP nr 3 w Pleszewie, nauczyciela 
kontraktowego, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela 
mianowanego w składzie: 

 
1) Alicja Sobkowiak  - Przewodniczący Komisji; 
                                                        przedstawiciel organu prowadzącego szkołę , 
2) Marzena Bierła   - Członek komisji; przedstawiciel organu  
        sprawującego nadzór pedagogiczny, 
3) Halina Dziuba   - Członek komisji; dyrektor zespołu, 
4) Hanna Matuszczak  - Członek komisji; ekspert w zakresie nauczania  

   początkowego, pedagogiki, zarządzania oświatą, 
5) Elżbieta Tanaś   - Członek komisji; ekspert w zakresie wychowania  

przedszkolnego , pedagogiki, informatyki, geografii,      
zarządzania oświatą,  

     6) Elwira Lisiecka  - Członek Komisji, przedstawiciel zakładowej organizacji  
      Związkowej Związku Nauczycielstwa Polskiego. 

 
2. Pani Doroty Gorzaniak, nauczyciela ZSP nr 1 w Pleszewie, nauczyciela 

kontraktowego, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela 
mianowanego w składzie: 

 
1) Alicja Sobkowiak  - Przewodniczący Komisji; 
                                                        przedstawiciel organu prowadzącego szkołę , 
2) Marzena Bierła   - Członek komisji; przedstawiciel organu  
        sprawującego nadzór pedagogiczny, 
3) Danuta Konieczna  - Członek komisji; dyrektor zespołu, 
4) Maria Molska   - Członek komisji; ekspert w zakresie wychowania  

   fizycznego, 
5) Anita Jesiołowska-Rygas - Członek komisji; ekspert w zakresie wychowania  

   fizycznego, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. 
  



3. Pani Elżbiety Kłakulak, nauczyciela ZSP nr 2 w Pleszewie, nauczyciela 
kontraktowego, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela 
mianowanego w składzie: 

 
1) Alicja Sobkowiak  - Przewodniczący Komisji; 
                                                        przedstawiciel organu prowadzącego szkołę , 
2) Marzena Bierła   - Członek komisji; przedstawiciel organu  
        sprawującego nadzór pedagogiczny, 
3) Romana Kaczmarek  - Członek komisji; dyrektor zespołu, 
4) Maria Molska   - Członek komisji; ekspert w zakresie wychowania  

   fizycznego, 
5) Anita Jesiołowska-Rygas - Członek komisji; ekspert w zakresie wychowania  

   fizycznego, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. 
 

4. Pani Marzeny Kmiecik, nauczyciela ZSP nr 3 w Pleszewie, nauczyciela 
kontraktowego, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela 
mianowanego w składzie: 

 
1) Alicja Sobkowiak  - Przewodniczący Komisji; 
                                                        przedstawiciel organu prowadzącego szkołę , 
2) Marzena Bierła   - Członek komisji; przedstawiciel organu  
        sprawującego nadzór pedagogiczny, 
3) Halina Dziuba   - Członek komisji; dyrektor zespołu, 
4) Zbigniew Taranek  - Członek komisji; ekspert w zakresie filologii  

   rosyjskiej, 
5) Lilla Deleszkiewicz  - Członek komisji; ekspert w zakresie matematyki,  

   zarządzania oświatą. 
 

5. Pani Małgorzaty Rembiasz, nauczyciela ZSP nr 1 w Pleszewie, nauczyciela 
kontraktowego, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela 
mianowanego w składzie: 

 
1) Alicja Sobkowiak  - Przewodniczący Komisji; 
                                                        przedstawiciel organu prowadzącego szkołę , 
2) Marzena Bierła   - Członek komisji; przedstawiciel organu  
        sprawującego nadzór pedagogiczny, 
3) Danuta Konieczna  - Członek komisji; dyrektor zespołu, 
4) Lilla Deleszkiewicz  - Członek komisji; ekspert w zakresie matematyki,  

   zarządzania oświatą, 
5) Zbigniew Taranek  - Członek komisji; ekspert w zakresie filologii  

   rosyjskiej, 
     6) Elwira Lisiecka  - Członek Komisji, przedstawiciel zakładowej organizacji  
      Związkowej Związku Nauczycielstwa Polskiego 

 
§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Obsługi Szkół Samorządowych. 
 

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


