
Zarządzenie nr 116/2022
Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 4 lipca 2022 r.

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans
na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy  z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Komisje Egzaminacyjne dla nauczycieli  ubiegających się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego:

1. Pani  Agnieszce  –  Ewie  Siemion –  nauczycielowi  współorganizującemu
kształcenie  uczniów  niepełnosprawnych  w  Szkole  Podstawowej  Nr  3  im.  dr.
Kazimierza Ptaszyńskiego w Hajnówce, w następującym składzie:

1) Jolanta Stefaniuk – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodnicząca
2) Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny (wskazany pracownik
Kuratorium Oświaty w Białymstoku) – członek
3) Karolina Beata Wachol - Worończuk – dyrektor szkoły – członek
4) Anna Maria Bowtruczuk – ekspert (kwalifikacje z oligofrenopedagogiki, 
surdopedagogiki,  wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, języka angielskiego, 
języka niemieckiego, nauczyciel szkoły podstawowej) – członek 
5)  Bożena  Maria  Markiewicz  –  ekspert  (mgr  nauczania  początkowego,  studia
podyplomowe  –  specjalność  informatyka,  studia  podyplomowe  w  zakresie
resocjalizacji w środowisku otwartym, oligofrenopedagogika, zarządzanie oświatą;
nauczyciel szkoły podstawowej, dyrektor) – członek

2. Panu  Tomaszowi  Grygorukowi –  nauczycielowi  informatyki  i  wychowania
fizycznego w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce, w
następującym składzie:

1) Jolanta Stefaniuk – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodnicząca
2) Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny (wskazany pracownik
Kuratorium Oświaty w Białymstoku) – członek
3) Alina Pietraszek – dyrektor szkoły – członek
4)  Bożena  Maria  Markiewicz  –  ekspert  (mgr  nauczania  początkowego,  studia
podyplomowe  –  specjalność  informatyka,  studia  podyplomowe  w  zakresie
resocjalizacji w środowisku otwartym, oligofrenopedagogika, zarządzanie oświatą;
nauczyciel szkoły podstawowej, dyrektor) – członek
5)  Henryk  Łukaszewicz  –  ekspert  (mgr  pedagogiki,  licencjat:  pedagogika  pracy,
studia podyplomowe: wychowanie fizyczne, praktyczna nauka zawodu, organizacja
i zarządzanie oświatą, nauczyciel szkoły podstawowej, wicedyrektor) – członek 

3. Pani  Monice  Pawlenko  – nauczycielowi  wychowania  przedszkolnego  i  zajęć
rewalidacji w Przedszkolu Nr 1 w Hajnówce, w następującym składzie:

1) Jolanta Stefaniuk – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodnicząca
2) Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny  (wskazany 



pracownik Kuratorium Oświaty w Białymstoku) – członek
3) Joanna Ruszuk – dyrektor przedszkola – członek
4)  Maria  Elżbieta  Bańkowska  –  ekspert  (mgr  pedagogiki  wczesnoszkolnej,
pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie, nauczanie początkowe i wychowanie
przedszkolne, terapia pedagogiczna; nauczyciel przedszkola)  – członek 
5) Iwona Maria Trusiuk – ekspert (mgr pedagogiki w zakresie wychowania 
przedszkolnego, podyplomowe studium pedagogiki wczesnoszkolnej, zarządzanie 
oświatą; dyrektor, nauczyciel przedszkola) – członek. 

4. Pani  Elżbiecie  Omelianiuk  – nauczycielowi  wychowania  przedszkolnego  w
Przedszkolu Nr 1 w Hajnówce, w następującym składzie:

1) Jolanta Stefaniuk – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodnicząca
2) Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny  (wskazany 
pracownik Kuratorium Oświaty w Białymstoku) – członek
3) Joanna Ruszuk – dyrektor przedszkola – członek
4)  Maria  Elżbieta  Bańkowska  –  ekspert  (mgr  pedagogiki  wczesnoszkolnej,
pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie, nauczanie początkowe i wychowanie
przedszkolne, terapia pedagogiczna; nauczyciel przedszkola)  – członek 
5) Iwona Maria Trusiuk – ekspert (mgr pedagogiki w zakresie wychowania 
przedszkolnego, podyplomowe studium pedagogiki wczesnoszkolnej, zarządzanie 
oświatą; dyrektor, nauczyciel przedszkola) – członek. 

§ 2 

Zadaniem  Komisji  jest  podjęcie  postępowania  egzaminacyjnego  i  przeprowadzenie
egzaminu zgodnie  z  § 12  ust.  2,  §  13,  §  14,  §  15 Rozporządzenia Ministra  Edukacji
Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego
przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r., poz. 2200). 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

              Burmistrz Miasta Hajnówka

                                      Jerzy Sirak


