
 

Nauczyciele oddelegowani do pracy  

w Zespołach Nadzorujących 

podczas egzaminów maturalnych  

czerwiec 2020r.  

 

 

ZSZ im. Marii Curie- Skłodowskiej 
 

Zespół Nadzorujący: 

08.06.2020r. - Język polski- poziom podstawowy- godz. 9.00 – 5 osób  

 Andrzej Kalwasiński (nauczyciel historii) 

  Anna Strycharczyk (nauczyciel przedmiotów zawodowych) 

 Teresa Kiełpińska- Ławicka (nauczyciel przedmiotów zawodowych) 

 Mirosław Żołnowski ( nauczyciel wychowania fizycznego) 

 Milena Klonowska – ( nauczyciel przedmiotów zawodowych) 

 

08.06.2020r. - Język polski- poziom rozszerzony - godz. 14.00 - 1 osoba  

 Robert Wierzbicki– ( nauczyciel przedmiotów zawodowych) 

 

09.06.2020r.r. - Matematyka-poziom podstawowy- godz.9.00- 4 osoby 

 Krzysztof Stańczak ( nauczyciel przedmiotów zawodowych)  

 Katarzyna Dziurlikowska (nauczyciel języka polskiego) 

 Aleksandra Bednarczyk- Zomer ( nauczyciel świetlicy)  

 Łukasz Schodowski – (nauczyciel wychowania fizycznego) 

 

10.06.2020r.- Język angielski- poziom podstawowy- godz.9.00- 5 osób 

  Maciej Bazylczuk ( nauczyciel przedmiotów zawodowych) 

 Marek Kowalski- Sikora (nauczyciel przedmiotów zawodowych) 

 Grzegorz Krużmanowski (nauczyciel przedmiotów zawodowych) 

 Dariusz Krzemiński ( nauczyciel historii) 

 Anna Krzywkowska ( nauczyciel przedmiotów zawodowych) 

 

10.06.2020r.- Język angielski- poziom rozszerzony - godz.14.00- 3 osoby 

 Anna Chyszpańska (nauczyciel wychowania fizycznego) 

 Katarzyna Wochowska- Wołosz (nauczyciel matematyki) 

 Teresa Kiełpińska- Ławicka- (nauczyciel przedmiotów zawodowych) 

 

15.06.2020r.- Matematyka - poziom rozszerzony- godz.9.00- 1 osoba 

 Teresa Kiełpińska- Ławicka (nauczyciel przedmiotów zawodowych) 

 

16.06.2020r.- Biologia- poziom rozszerzony- godz.9.00- 1 osoba 

 Grażyna Filińska (nauczyciel przedmiotów zawodowych) 

 

16.06.2020r. - Wiedza o społeczeństwie - poziom rozszerzony- godz.14.00- 1osoba 

 Kamil Walczak (nauczyciel religii) 

 

 



17.06.2020r. - Chemia - poziom rozszerzony- godz.9.00- 1osoba 

 Aneta Horaczyńska- Nowak ( nauczyciel matematyki) 

 

17.06.2020r.- Informatyka - poziom rozszerzony- godz.14.00- 1osoba 

 Dorota Szałkiewicz (nauczyciel geografii) 

 

19.06.2020r.- Geografia - poziom rozszerzony- godz.9.00- 1osoba 

 Magdalena Strzelecka (nauczyciel języka angielskiego)) 

 

23.06.2020r.- Język francuski-poziom rozszerzony- godz.14.00- 1osoba 

 Alina Włodarska (nauczyciel przedmiotów zawodowych) 

 

24.06.2020r.- Fizyka -poziom rozszerzony- godz.9.00- 1osoba 

 Grzegorz Baliński  (nauczyciel języka angielskiego) 

 

24.06.2020r.- Historia-poziom rozszerzony- godz.14.00- 1osoba 

 Paweł Wysocki - (nauczyciel przedmiotów zawodowych) 

 

26.06.2020r.- Język rosyjski - poziom podstawowy- godz.9.00- 1osoba 

 Milena Ruskowalska (nauczyciel przedmiotów zawodowych) 

 

26.06.2020r.- Język rosyjski - poziom rozszerzony- godz.14.00- 1osoba 

 Paweł Antoszkiewicz (nauczyciel przedmiotów zawodowych) 

 

 


