
 

 

WYKAZ KADRY PEDAGOGICZNEJ PSP W SKASZEWIE WŁOŚCIAŃSKIM  NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

Lp. Imię i nazwisko 
Stopień awansu 

zawodowego 
Nauczany przedmiot Pełnione funkcje, przydział dodatkowych zadań 

1. Danuta Ojrzeńska n-l dyplomowany Matematyka 
Dyrektor szkoły, przeprowadzenie egzaminu na kartę 

rowerową 

2. Bożena Krupińska n-l dyplomowany Edukacja wczesnoszkolna Nauczyciel przebywa na urlopie zdrowotnym 

3. Marzena Kordowska n-l dyplomowany Edukacja wczesnoszkolna, muzyka 
Wychowawca kl. III, oprawa muzyczna uroczystości 

szkolnych 

4. Teresa Mosakowska n-l dyplomowany 
Edukacja wczesnoszkolna, specjalna organizacja 

nauki 
Wychowawca kl. II, oprawa plastyczna uroczystości 

szkolnych 

5. Barbara Żebrowska n-l dyplomowany Język polski 
Wychowawca kl. IV, opracowanie tygodniowego rozkładu 

zajęć, protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej 

6. Małgorzata Rudzińska n-l mianowany Edukacja wczesnoszkolna, biblioteka szkolna 

Wychowawca kl. I, oprawa muzyczna uroczystości 
szkolnych, lider zespołu przedmiotów artystycznych, lider 
zespołu edukacji wczesnoszkolnej-nauczyciele oddziałów 
przedszkolnych oraz uczący w klasach I-III, lider zespołu 

do spraw rekrutacji 

7. Zdzisław Kaczorowski n-l dyplomowany 
Nauczyciel informatyki, fizyki, edukacji dla 

bezpieczeństwa, wychowania fizycznego 
Administrator szkolnej strony internetowej, organizacja 

imprez sportowych 

8. Marzena Łuczkowska n-l dyplomowany Nauczyciel języka angielskiego 
Wychowawca kl. VIII, lider zespołu humanistyczno-

językowego, lider zespołu do spraw wdrażania wniosków z 
nadzoru pedagogicznego, prowadzenie kroniki szkolnej 

9. Ks. Bogdan Adamowicz n-l dyplomowany Nauczyciel religii  

10. Jolanta Gamzała n-l dyplomowany 
Nauczyciel biologii, chemii, religii, przyrody, 

zaj. korekcyjno-kompensacyjne 

Wychowawca kl. VII, opiekun Ligi Ochrony Przyrody, lider 
zespołu odpowiedzialnego za tworzenie i modyfikowanie  

Szkolnego Programu Wychowawczo Profilaktycznego 

11. Piotr Koprowski n-l mianowany 
Nauczyciel plastyki, techniki, WDŻwR,  zaj. 

świetlicowych 
przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową 



 

 

12. Iwona Brun n-l mianowany 
Zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne,  biblioteka szkolna 

oprawa plastyczna uroczystości szkolnych, prowadzenie 
kroniki szkolnej, lider zespołu odpowiedzialny za 

nowelizację Statutu Szkoły 

13. Paulina Woźniak n-l kontraktowy Urlop macierzyński  

14. Jarosław Oleksa n-l mianowany 
Wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, 

zaj. świetlicowe 

Wychowawca kl. VI, opiekun samorządu uczniowskiego, 
administrator profilu szkolnego  Facebook, organizacja 

imprez sportowych, oprawa techniczna uroczystości 
szkolnych, 

15. Barbara Skorupska n-l dyplomowany 
Matematyka, zajęcia wyrównawcze i zajęcia 

rozwijające kreatywność matematyczną 

Opiekun samorządu uczniowskiego, lider zespół 
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, lider zespołu 

do spraw Wolontariatu 

16. Anna Załuska n-l dyplomowany Geografia, historia, WOS Wychowawca kl. V, opiekun Ligi Ochrony Przyrody 

17. Bożena Malarz n-l dyplomowany Zajęcia rewalidacyjne, zaj. świetlicowe lider zespołu do spraw ewaluacji 

18. Ewa Kisielewska  Oddział przedszkolny 
oprawa plastyczna uroczystości szkolnych, prowadzenie 

kroniki szkolnej 

19. Stefan Sadowski n-l dyplomowany Język rosyjski  

20. Agnieszka Gizińska n-l dyplomowany Pedagog szkolny, doradztwo zawodowe 
oprawa plastyczna uroczystości szkolnych, zamieszczanie 

informacji w Internecie, lider zespołu ds. pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej 

21. Anna Mieszkowska n-l dyplomowany Język polski  

22. Aneta Niedbała n-l stażysta Oddział przedszkolny 
oprawa plastyczna uroczystości szkolnych, lider zespołu do 

spraw promocji szkoły 

23. Karolina Stryjewska n-l kontraktowy Oddział przedszkolny  

 


