
KADRA PEDAGOGICZNA  

w roku szkolnym 2011/2012 

 

L.p. Nazwisko i imię Wykształcenie Dodatkowe kwalifikacje 

Stopień 

awansu 

zawodowego 

1. Taborek GraŜyna 

WyŜsze mgr z przygotowaniem 

pedagogicznym – matematyka. 

Studia podyplomowe w zakresie 

informatyki, 

studia podyplomowe w zakresie 

organizacji i zarządzania oświatą, 

studia podyplomowe w zakresie 

wychowania do Ŝycia w rodzinie, 
studia podyplomowe w zakresie  

techniki. 

Szkolenie dla kandydatów na 

egzaminatorów okręgowych 

komisji egzaminacyjnych, 

organizowane przez Okręgową 

Komisję Egzaminacyjną w 

ŁomŜy, nadające kwalifikacje do 

przeprowadzania sprawdzianu w 

sześcioletniej szkole podstawowej 

i egzaminu z zakresu 

przedmiotów matematyczno-

przyrodniczych w gimnazjum.  

Uprawnienia eksperta do spraw 

awansu zawodowego nauczycieli. 

 Szkoła Liderów Polsko – 

Amerykańskiej Fundacji 

Wolności. 

 

 

 

 

dyplomowany 

2. Czarnecka Alina 

WyŜsze magisterskie studia  w zakresie 

pedagogiki wczesnoszkolnej  

i wychowania przedszkolnego oraz 

pedagogiki rewalidacyjnej. 

Kurs terapii  pedagogicznej dla 

klas I –III, 

Studia podyplomowe  

w zakresie przyrody. 

 

 

dyplomowany 

3. Blinkiewicz Bartosz 

WyŜsze mgr z przygotowaniem 

pedagogicznym – wychowanie 

fizyczne. 

Kurs animatora  piki noŜnej.  

kontraktowy 

4. 
Dębski Ryszard 

 

WyŜsze mgr z przygotowaniem 

pedagogicznym – teologia. 

  

dyplomowany 

5. Downer Alina 

WyŜsze mgr z przygotowaniem 

pedagogicznym – kierunek 

pedagogika w zakresie  nauczanie 

początkowe. 

Studia podyplomowe w zakresie 

logopedii. 
 

 

dyplomowany 

6. 
Jarzembowska 

Marzena  

WyŜsze mgr z przygotowaniem 

pedagogicznym -  kształcenie 

zintegrowane. 

Kurs terapii  pedagogicznej dla 

klas I –III, 

kurs kwalifikacyjny w zakresie 
przyrody, 

szkolenie dla kandydatów na 

egzaminatorów okręgowych 

komisji egzaminacyjnych, 

organizowane przez Okręgową 

Komisję Egzaminacyjną w 

ŁomŜy, nadające kwalifikacje do 

przeprowadzania sprawdzianu w 

sześcioletniej szkole 

podstawowej. 

 

 

dyplomowany 

7. 
Klewek Zdzisława 

 

WyŜsze magisterskie z przygotowaniem 

pedagogicznym – pedagogika, 

specjalność edukacja wczesnoszkolna. 

  

dyplomowany 
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8. 
Klimaszewska - 

Koleśnik Izabela 

Marianna 

WyŜsze magisterskie – pedagogika 

wczesnoszkolna 

Studia podyplomowe w zakresie 

nadzoru pedagogicznego z 

elementami ewaluacji, 

Studia podyplomowe w zakresie 

logopedii ogólnej, 

Kurs w zakresie glottodydaktyki 

przedszkolnej i nauczania 

zintegrowanego 

dyplomowany 

9. 
Krogulska Magdalena 

 

WyŜsze magisterskie z przygotowaniem 

pedagogicznym -  filologia angielska 
 kontraktowy 

10. Olszewska Barbara 
WyŜsze magisterskie z przygotowaniem 

pedagogicznym – matematyka. 
Kurs kwalifikacyjny w zakresie 

bibliotekoznawstwa. 
 

kontraktowy 

11. Rodak ElŜbieta 

WyŜsze magisterskie z przygotowaniem 

pedagogicznym -  filologia rosyjska 

Studia podyplomowe -  filologia 

polska, 

szkolenie dla kandydatów na 

egzaminatorów okręgowych 

komisji egzaminacyjnych, 

organizowane przez Okręgową 

Komisję Egzaminacyjną w 

ŁomŜy, nadające kwalifikacje do 

przeprowadzania sprawdzianu w 

sześcioletniej szkole 

podstawowej. 

Studia podyplomowe w zakresie 

historii i wiedzy o społeczeństwie 

 

12. 
Wolf – Marszałkiewicz 

Joanna 

WyŜsze magisterskie z przygotowaniem 

pedagogicznym – wychowanie plastyczne 

Studia podyplomowe - sztuka mianowany 

13. Ziomek GraŜyna 

WyŜsze mgr z przygotowaniem 

pedagogicznym – kierunek 

pedagogika w zakresie  nauczanie 

początkowe. 

Studia podyplomowe w zakresie 

terapii pedagogicznej. 
 

dyplomowany 

14. Zbysiński Sławomir 

WyŜsze mgr z przygotowaniem 

pedagogicznym – wychowanie 

muzyczne. 

  

mianowany 

 

 

 


