
 

ZARZĄDZENIE 

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 

IM. ZBIGNIEWA GĘSICKIEGO „JUNO” W PIASTOWIE  

z dnia 12 sierpnia 2022 r.  

w sprawie:  powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania 

kwalifikacyjnego dla nauczycieli stażystów ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 

kontraktowego 

Na podstawie art. 9g ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: 

Dz.U. z 2021 r., poz. 1762) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Powołuję komisję kwalifikacyjną do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego 

dla pani Agaty Wawrzyniak, nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień 

nauczyciela kontraktowego. 

2. W skład komisji wchodzą 

- Małgorzata Pankowska – Wicedyrektor Szkoły - Przewodnicząca komisji 

- Wioletta Kozłowska - Opiekun stażu  

- Ewa Jarocka-Sadowska – wz. Przewodniczącej zespołu przedmiotowego 

- nie wskazano przedstawiciela związku zawodowego.  

3. Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2022 r. o godzinie 09:00  w Szkole 

Podstawowej nr 5 im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno” w Piastowie, ul. K. Pułaskiego 6/8. 

§ 2.  1. Powołuję komisję kwalifikacyjną do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego 

dla pani Ilony Ponikowskiej, nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień 

nauczyciela kontraktowego. 

2. W skład komisji wchodzą 

- Małgorzata Pankowska – Wicedyrektor Szkoły - Przewodnicząca komisji 

- Ewa Jarocka-Sadowska - Opiekun stażu  

- Wioletta Kozłowska – wz. Przewodniczącej zespołu przedmiotowego 

- nie wskazano przedstawiciela związku zawodowego.  

3. Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2022 r. o godzinie 10:00  w Szkole 

Podstawowej nr 5 im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno” w Piastowie, ul. K. Pułaskiego 6/8. 



 

§ 3. 1. Powołuję komisję kwalifikacyjną do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego 

dla pani Joanny Frunze, nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień 

nauczyciela kontraktowego. 

2. W skład komisji wchodzą 

- Małgorzata Pankowska – Wicedyrektor Szkoły - Przewodnicząca komisji 

- Joanna Brzozowska - Opiekun stażu  

- Bożena Augustyniak – wz. Przewodniczącej zespołu przedmiotowego 

- nie wskazano przedstawiciela związku zawodowego.  

3. Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2022 r. o godzinie 11:00  w Szkole 

Podstawowej nr 5 im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno” w Piastowie, ul. K. Pułaskiego 6/8. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 5. Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej szkoły i w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 

 

 

 


		2022-08-12T12:31:19+0200




