
ZARZĄDZENIE NR 0050.166.2019 

Burmistrza Miasta Kościerzyna 

z dnia 02.12.2019 r. 

 

 

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się                     

o awans na nauczyciela mianowanego     

 

Na podstawie art. 9g ust.2 i ust. 5 w związku z art. 91d pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela (tj. Dz. U z 2019, poz.2215) 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1.1 Powołuje się Komisje Egzaminacyjne dla następujących nauczycieli ubiegających się o awans na 
nauczyciela mianowanego: 

1. Mariusza Czaja w składzie określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
2. Aleksandry Klawikowskiej w składzie określonym w załączniku nr 2 do niniejszego 

zarządzenia. 
3. Anny Cichosz w składzie określonym w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia. 
 

2. W skład komisji wchodzą: 

• przedstawiciel organu prowadzącego, jako jej przewodniczący, 

• przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

• dyrektor szkoły, 

• dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty  
i wychowania. 

3. Na wniosek nauczyciela w skład komisji, o której mowa w ust. 2, wchodzi przedstawiciel wskazanego 
we wniosku związku zawodowego. 
 
§ 2. Ekspertów z listy ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wybiera 
przewodniczący komisji i przedstawia do akceptacji Burmistrzowi Miasta. 
 
§ 3. Komisje, o których mowa w § 1 ust. 1 ulegają rozwiązaniu z chwilą zakończenia swojej pracy. 
 
§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

 

    Michał Majewski 

 

  Burmistrz Miasta Kościerzyna 

 
 
 

 
 
 
  



Załącznik nr 1 
do Zarządzenia nr 0050.166.2019 

                Burmistrza Miasta Kościerzyna 
z dnia 02.12.2019 r.  

 
 

 

Skład Komisji Egzaminacyjnej powołanej dla Pana Mariusza Czaja, nauczyciela kontraktowego 

ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego 

 

Przewodniczący Komisji : 

1. Alicja Kirstein - przedstawiciel organu prowadzącego, 

Członkowie Komisji : 

2. Jolanta Kowalewska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

3. Małgorzata Kreft - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Kościerzynie 

4. Marek Grzonka – ekspert z listy MEN 

5. Jolanta Bociańska - ekspert z listy MEN,  



Załącznik nr 2 
do Zarządzenia nr 0050.166.2019 

                Burmistrza Miasta Kościerzyna 
z dnia 02.12.2019 r. 

 
 

 

Skład Komisji Egzaminacyjnej powołanej dla Pani Aleksandry Klawikowskiej, nauczyciela 

kontraktowego ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego 

 

Przewodniczący Komisji : 

1. Alicja Kirstein - przedstawiciel organu prowadzącego, 

Członkowie Komisji : 

2. Jolanta Kowalewska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

3. Małgorzata Kreft - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Kościerzynie 

4. Jolanta Bociańska  - ekspert z listy MEN, 

5. Marek Grzonka – ekspert z listy MEN 

 
  



Załącznik nr 3 
do Zarządzenia nr 0050.166.2019 

                Burmistrza Miasta Kościerzyna 
z dnia 02.12.2019 r. 

 
 

 

Skład Komisji Egzaminacyjnej powołanej dla Pani Anny Cichosz nauczyciela kontraktowego 

ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego 

 

Przewodniczący Komisji: 

1. Alicja Kirstein - przedstawiciel organu prowadzącego, 

Członkowie Komisji : 

2. Jolanta Kowalewska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

3. Jarosław Breza- dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Kościerzynie 

4. Adam Mokwa - ekspert z listy MEN, 

5. Jolanta Bociańska  - ekspert z listy MEN, 

 
 
 


