
1 
 

                                                         WYKAZ KADRY PEDGOGICZNEJ  

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach 

11 – 510 Wydminy, ul. Grunwaldzka 94  

Tel./fax   87 4210028    

                      

 
L. p. 

 
Imię i nazwisko 

 
Stopień awansu zawodowego 

 
Nauczany przedmiot, rodzaj prowadzonych zajęć 

1. Jarosław Binik nauczyciel dyplomowany wychowanie fizyczne 

gimnastyka korekcyjna 

2. ks. Krystian  Borkowski nauczyciel mianowany religia ewangelicka  

3. Anna Burbo-Jarmołowicz nauczyciel dyplomowany język polski 

4. Ewa Caryk nauczyciel kontraktowy  język ukraiński 

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  

5. Małgorzata Cedrowska nauczyciel dyplomowany historia 

 wiedza o społeczeństwie  

6. Danuta Chojnowska nauczyciel mianowany religia rzymskokatolicka  

7. Elżbieta Drozdowska nauczyciel mianowany pedagog szkolny 

doradca zawodowy 

8. Janina Dubnicka 

WICEDYREKTOR 

nauczyciel dyplomowany język polski 

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

9. Andrzej Fiedorczyk nauczyciel dyplomowany język angielski 

10. Dorota Fiedorczyk 

DYREKTOR 

nauczyciel dyplomowany język polski 

podstawy filozofii 

11. Marcin Fit nauczyciel mianowany zajęcia świetlicowe 

12. Magdalena Gorlo nauczyciel dyplomowany  język angielski 

język niemiecki 

13. Beata Gutowska nauczyciel  dyplomowany język polski   

14. Bożena Hamanowicz nauczyciel  dyplomowany  informatyka                                                

 edukacja informatyczna 

15. Katarzyna Jabłońska nauczyciel  dyplomowany biologia 

 chemia 

16. Elżbieta Januszkiewicz nauczyciel dyplomowany technika 

informatyka 

17. Agata Juniewicz nauczyciel dyplomowany edukacja wczesnoszkolna  

18. Małgorzata Król nauczyciel kontraktowy wychowanie przedszkolne  

19. Agnieszka Kurzyna Nauczyciel kontraktowy  wychowanie przedszkolne  

20. Nadia Makaryk  nauczyciel bez stopnia awansu  religia greckokatolicka  

21. Cezary Maksimowicz nauczyciel dyplomowany matematyka 

 fizyka 

statystyka 

22. Ewa Maksimowicz nauczyciel dyplomowany matematyka 

 fizyka 

23. Bożena Michalak nauczyciel dyplomowany wychowanie przedszkolne  

24. Anna Michałowska nauczyciel mianowany przyroda 

biologia  
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 25. Wioleta Michałowska  nauczyciel kontraktowy  nauczyciel współorganizujący nauczanie  

rewalidacja  

zajęcia świetlicowe  

26. Henryka Milewska nauczyciel dyplomowany język niemiecki 

godzina wychowawcza 

27. Łukasz Moćkun ks.  nauczyciel kontraktowy religia rzymskokatolicka 

28. Tamara Olszewska nauczyciel mianowany język niemiecki 

29. Beata Ordyniec nauczyciel dyplomowany muzyka  

plastyka  

chór 

30. Ewelina Ostrowska nauczyciel dyplomowany wychowanie fizyczne 

31. Marek Ostrowski nauczyciel dyplomowany wychowanie fizyczne 

edukacja dla bezpieczeństwa  

32. Agnieszka  Patryło nauczyciel dyplomowany edukacja wczesnoszkolna 

33. Anna Perdion nauczyciel dyplomowany historia 

 wiedza o społeczeństwie  

 podstawy przedsiębiorczości 

psychologia społeczna 

wychowanie do życia w rodzinie  

34. Marta Popławska nauczyciel dyplomowany  nauczyciel bibliotekarz  

35. Janusz Radkiewicz nauczyciel dyplomowany geografia 

informatyka 

36. Ewa Radziewicz nauczyciel dyplomowany edukacja wczesnoszkolna 

37. Ewa Rożenko nauczyciel dyplomowany religia 

matematyka 

wychowanie do życia w rodzinie 

38. Anna Sawicka nauczyciel dyplomowany edukacja wczesnoszkolna 

39. Jacek Sawicki nauczyciel dyplomowany wychowanie fizyczne  

40. Małgorzata Sękowska nauczyciel mianowany historia  

 matematyka 

41. Agata Skopnik nauczyciel dyplomowany edukacja wczesnoszkolna 

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

42. Monika Stanisławska nauczyciel dyplomowany język polski 

43. Beata Szabelska nauczyciel dyplomowany wychowanie przedszkolne  

44. Iwona Szulc nauczyciel dyplomowany edukacja wczesnoszkolna 

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

45. Beata Tran nauczyciel dyplomowany zajęcia logopedyczne  

46. Małgorzata Waszczak nauczyciel dyplomowany język angielski 

47. Jolanta Więcko nauczyciel dyplomowany edukacja wczesnoszkolna 

48. Mirosława Zarębska nauczyciel dyplomowany wychowanie przedszkolne  

wychowanie do życia w rodzinie  

49. Ewa Zastocka nauczyciel dyplomowany nauczyciel bibliotekarz 

50. Łada Zborowska nauczyciel dyplomowany matematyka 

 


