
ZARZĄDZENIE NR WG.0050.83.2020 
WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY 

z dnia 22 lipca 2020 r. 

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela 
kontraktowego zatrudnionego w placówce oświatowej prowadzonej przez Gminę Sitkówka-Nowiny, 

ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 

Na podstawie art. 9g ust. 2, 4  w związku z art. 91 d pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.  – Karta 
Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz § 10 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1574; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1650 ) zarządza się, co następuje: 

§ 1.  Powołuje się Komisję egzaminacyjną dla Pani Sylwii Górskiej oraz Ks. Damiana Wojdyły nauczyciela 
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

§ 2.  Skład Komisji dla Pani Sylwii Górskiej określa Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia, skład 
Komisji dla Ks. Damiana Wojdyły określa Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 3.  Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Centrum Usług Wspólnych w Nowinach. 

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr WG.0050.83.2020  

Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 22 lipca 2020 roku  

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowań  

egzaminacyjnych dla nauczyciela kontraktowego zatrudnionego  

w placówce oświatowej prowadzonej przez Gminę Sitkówka-Nowiny, 

ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego. 

 

 

 

 

Powołuje się Komisję egzaminacyjną dla Pani Sylwii Górskiej nauczyciela ubiegającego się  

o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie: 

 

1. Justyna Skrzypczyk - przedstawiciel organu prowadzącego – Przewodniczący. 

2. Małgorzata Zielińska-Perczak - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

3. Zdzisław Makuch - ekspert z listy ekspertów MEN  w zakresie pedagogiki. 

4. Joanna Wojcieszyńska - ekspert z listy ekspertów MEN  w zakresie pedagogiki. 

5. Urszula Wierzbicka  – dyrektor ZPO w Bolechowicach. 
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr WG.0050.83.2020  

Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 22 lipca 2020 roku  

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowań  

egzaminacyjnych dla nauczyciela kontraktowego zatrudnionego  

w placówce oświatowej prowadzonej przez Gminę Sitkówka-Nowiny, 

ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego. 

 

 

 

Powołuje się Komisję egzaminacyjną dla Ks. Damiana Wojdyły nauczyciela ubiegającego się  

o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie: 

 

1. Justyna Skrzypczyk - przedstawiciel organu prowadzącego – Przewodniczący. 

2. Małgorzata Zielińska - Perczak - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

3. Zdzisław Makuch - ekspert z listy ekspertów MEN  w zakresie religii. 

4. Urszula Wierzbicka - ekspert z listy ekspertów MEN  w zakresie pedagogiki. 

5. Anna Łukasiewicz - dyrektor ZPI w Kowali. 
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