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Uchwala Nr 320/VII/2021
Zarzqdu Powiatu Nowotarskiego
z dnia 20 lipca 2021 roku
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sprawie: powolania Komisji Egzaminacyjnych dla rozpatrzenia wniosk6w
nauczycieli ubiegajqcych sig o awans na stopiei nauczyciela
mianowanego.

Na podstawie art. 32 ust.l ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzqdzie powiatowym
(tekst jednolity - Dz.lJ. z 2020 r. poz.920) ofaz att. gg, ust.2 i ust.5 w zwiqzku z art. 9ld pkt
2 ustawy z daia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. u. z 2019t. poz.22l5)
Zar4d Powiatu Nowotarskiego uchwala co nast9puje:

sl
Powofuje sig' Komisje Egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegajqcych siQ o awans na stopief
plac6wkach oswiatowych
szkolach
naucry;iela mianowanego, zatrudnionych
prowadzonych przez Powiat Nowotarski.
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s2
Sklad osobowy Komisji Egzaminacyjnych okreslaj4 zalqczniv,t od
uchwaty.

Nr 1 do Nr 9 niniej

szej

s3
Wykonanie uchwaly zleca si9 Staroscie Powiatu Nowotarskiego,
administracyjnej - Powiatowemu Centrum OSwiaty.
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zakresie obslugi

$4
Uchwala wchod zi w irycie z dniem podjqcia.
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Sklad osobowy Komisji Egzaminacyjnej dla
kontraktowego

w

Alicji Kowalczyk nauczyciela

Zespole Szk6l im. Bohater6w Westerplatte w Jablonce, ubiegaj4cego sig

o awans na stopiefr nauczyciela mianowanego:

I

.

2.

Marta Skawska
Katarzyna Lasak

- przedstawiciel organu prowadz+cego jako przewodnicz4cy,
- dyrektor Zespofu Szkol im. Bohater6w Westerplatte
w Jablonce

3.
4.

Jerzy Stodulski

Zofia lanina Z.eglef.

-

przedstawiciel organu sprawujAcego nadz6r pedagogiczny,
ekspert z listy MEN, ekonomika i organizacja obrotu i usfug
ze spec:alizacjq organizacji pracy w przedsiQbiorstwie handl.,

ksaalcenie kadr dla turystyki, przedmioty hotelarskie i
turystycme, przedmioty zawodowe.

5.

Andrzej Horoszko

- ekspert z listy MEN, mgr inz. transportu, teoretycme
przedmioty zawodowe, zarzqdzanie o6wiatA informatyka.
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Sklad osobowy Komisji Egzaminacyjnej dla Agnieszki Pi6ro
kontraktowego

w

nauczyciela

Zespole Szkol Technicmych i Plac6wek im. St. Staszica w Nowym Targu,

ubiegajqcego sig o awans na stopief nauczyciela mianowanego:

I

.

2.

Marta Skawska
Ryszard Gruszka

- przedstawiciel organu prowadzqcego jako przewodnicz4cy,
- dyrektor Zespofu Szkol Technicmych i Plac6wek im. St'
Staszica w Nowym Targu

3.
4.

Jerzy Stodulski

Zofia Janina Zeglefr

- pfledstawiciel organu sprawuj4cego nadz6r pedagogicmy,
- ekspert z listy MEN,ekonomika i organizacja obrotu i uslug
ze specjalizacj4 organizacji pracy w przedsigbiorstwie handl ,

ksaalcenie kadr dla turystyki, przedmioty hotelarskie i
turystyczne, przedm iotY zawodowe.

5.

Andrzej Horoszko

- ekspert z listy MEN, mgr in2. transportu' teoretyczne
przedm ioty zawodo w e, zarz4dzuie o6w

iat4 informatyka'
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Sklad osobowy Komisji Egzaminacyjnej dla Krzysztofa Budzyka naucryciela
kontraktowego

w

zespole Szk6l Technicmych i Plac6wek im. St. Staszica w Nowym Targu,

ubiegajqcego siQ o awans na stopief nauczyciela mianowanego:

I

.

2.

Matu Skawska
Ryszard Gruszka

- przedstawiciel organu prowadzqcego jako przewodnicz4cy,
- dyrektor Zespolu Szkol Technicmych i Plac6wek im. St.
Staszica w Nowym Targu

3.

lerzy Stodulski

4.

Zofia Janina Zegleir

- przedstawiciel organu sprawujqcego nadz6r pedagogiczny,
- ekspert z listy MEN, ekonomika i organizacja obrotu i uslug
ze specjalizacj4 organizacji pracy w przedsigbiorstwie handl',

ksztalcenie kadr dla turystyki, przedmioty hotelarskie i

turystycme, przedmioty zawodowe.

5.

Andrzej Horoszko

- ekspert z listy MEN, mgr in2. transportu, teoretyczne
przedmioty zawod owe, zarz1danie o6wiatq informatyka.
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sklad osobowy Komisji Egzaminacyjnej dla Joanny Majerczak nauczyciela
kontraktowego w Zespole Szk6l Zawodowych i Plac6wek w Kroscienku nad Dunajcem,
ubiegajqcego sig o awans na stopiefi nauczyciela mianowanego:

.
2.
I

Marta Skawska
Leszek Wolek

- przedstawiciel organu prowadz4cego jako przewodnicz4cy'
- dyrektor Zespolu Szkol Zawodowych i Plac6wek w
Kro6cienku nad Dunajcem

3.

Jerzy Stodulski

4.

Zofia Janina Zngleit

- przedstawiciel organu sprawujqcego nadz6r pedagogiczny,
- ekspert z listy MEN, ekonomika i organizacja obrotu i uslug
ze specjalizacjq

otg nizacji pracy w przedsigbiorstwie handl',

ksztalcenie kadr dla turystyki, przedmioty hotelarskie i
turystyczne, przedmiotY zawodowe'

5.

Andrzej Horoszko

- ekspert z listy MEN, mgr in2. transportu, teoretyczne
prz edm ioty zawodowe, zarzqdzanie oiw

iatq inform atyka'
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sklad osobowy Komisji Egzaminacyjnej dla Izabeti Emilii chatupka nauczyciela
kontraktowego w Zespole Plac6wek Szkolno-Wychowawczo Opiekuriczych w Nowym
Targu, ubiegaj4cego sig o awans na stopieti nauczyciela mianowanego:

I

.

2.

- przedstawiciel organu prowadz4cego jako przewodnicz4cy,
- dyrektor Zespolu Plac6wek Szkolno-Wychowawczo

Marta Skawska

EwaBarczak

Opiekuriczych w NowYm Targu

3. Alicja Sienlowiec

4. lwona

Pasmicka

-

Longa

- przedstawiciel organu sprawuj4cego nadz6r pedagogicmy,
- ekspert z listy MEN, mgr psychologii, terapia pedagogiczn4
nauczanie pocz4tkowe, oligofrenopedagogika, psychologia,

bibliotekomawstw o, zarz4dzanie olwiatq doradawo
zawodowe,

5.

Malgorzata Chowaniec

- ekspert z listy MEN, mgr pedagogiki specjalnej,
oli gofr enopedago gika, zarzqdzanie oSwiata inform atyka,

przedsigbiorczoSi.
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Sklad osobowy Komisji Egzaminacyjnej dla sylwii Katarzyny Luberda nauczyciela

kontraktowego

w

Zespole Plac6wek Szkolno-Wychowawczo Opiekunczych

w Nowym

Targu, ubiegajqcego sig o awans na stopieli nauczyciela mianowanego:

- przedstawiciel organu Prowadzqcego jako przewodnicz4cy,
- dyrektor Zespolu Plac6wek Szkolno-Wychowawczo

. Marta Skawska
2. EwaBarczak
I

Opiekuriczych w Nowym Targu

3.

Alicja Sienkowiec

4. Iwona Pasznicka

-

longa

-

przedstawiciel organu sprawujqcego nadz6r pedagogiczny'

-

ekspert z listy MEN, mgr psychologii, terapia pedagogiczna,
nauczanie poczqtkowe, oligofrenopedagogika, psychologia,

bibliotekomawstwo, zarzQdzanie oSwiatg doradawo
zawodowe,

5.

Malgorzata Chowaniec

- ekspert z listy MEN, mgr pedagogiki specjalnej,
ol i gofienopedago

gik4 zarz$zaile o6wiata inform atyka'

pn edsigbiorczo56.
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Sklad osobowy Komisji Egzaminacyjnej dla Katarzyny Dziudziek nauczyciela
kontraktowego

w

Zespole Szk6l

w

Rabce-Zdroju, ubiegaj4cego sig o awans na stopief

nauczyciela mianowanego:

1.

Marta Skawska

2.

Irena Jaworska

3. lerq Stodulski
4. lwona Pasznicka - Longa

- przedstawiciel organu prowadz4cego jako przewodnicz4cy,
- dyrektor Zespolu Szkol w Rabce-Zdroju
- przedstawiciel organu sprawuj4cego nadz6r pedagogiczny,
ekspert z listy MEN, mgr psychologii, terapia pedagogiczn4
nauczanie pocz4tkowe, oligofrenopedagogik4 psychologia,

bibliotekoznawstwo, zarzqdzanie oiwiatq doradawo
zawodowe,

5.

Malgorzata Chowaniec

- ekspert z listy MEN, mgr pedagogiki specjalnej,
oligofrenopedago gik4 zan4dzmie o6wiatq informatyka'
przedsigbiorczo56.
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Sklad osobowy Komisji Egzaminacyjnej dla Barbary Kalaty
kontraktowego

w

Zespole Szk6l Ekonomiczrych

w Nowym Targu'

nauczyciela

ubiegaj4cego sig

o awans na stopief nauczyciela mianowanego:

l.

Marta Skawska

2.

Marta Sokolowska

3.

Jerzy Stodulski

4.

Waldemar Alzak

- przedstawiciel organu prowadzQcego jako przewodniczqcy,
- dyrektor Zespolu Szkol Ekonomicznych w Nowym Targu
- przedstawiciel organu sprawujqcego nadz6r pedagogicmy,
- ekspert z listy MEN, mgr filologii rosyjskiej, zarzadzanie
oswiat+ gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna,
wychowanie frzyczne.

5.

Halina Tyliba

-

ekspert z listy MEN, mgr historii, kwalifikacje w zakesie

jgryka angielskiego.
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sklad osobowy Komisji Egzaminacyjnej dla Katarzyny Kozak nauczyciela
kontraktowego w Zespole Szk6l Nr I im. 'Madyslawa Orkana w Nowym Targu,
ubiegaj4cego sig o awans na stopieri nauczyciela mianowanego:

. Marta Skawska
2. Gnegorz J6zefczyk
I

- przedstawiciel organu prowadzqcego jako przewodniczqcy,
- dyrektor Zespolu Szkol Nr I im. Wladyslawa Orkana w
Nowym Targu

3.

Jerzy Stodulski

4.

Halina Tyliba

- przedstawiciel organu sprawujqcego nadz6r pedagogicmy,
- ekspert z listy MEN, mgr historii, kwalifikacje w zakesie
jgzyka angielskiego.

5.

Waldemar Alzak

-

ekspert z listy MEN, mgr filologii rosyjskiej, zarzadzanie

oswiat4 gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna,
llychowanie firyczne.

ST

T
Fab

er

