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Komisje do przeprowadzenia 

egzaminów poprawkowych 2019 r. 

 

 

1.Egzamin poprawkowy z języka polskiego 
 

26 sierpnia 2019 r. ( P) godz. 8:00 

                  27 sierpnia  2019 r. ( U)od godz. 8:00 

Przewodniczący Komisji :      Jerzy Zabost - dyrektor szkoły 

Członek komisji                          Grzegorz Słoma - nauczyciel j. polskiego  

Członek komisji Donata Skierska - nauczyciel j. polskiego 

Członek komisji                           Jolanta Sikorska -   nauczyciel j. polskiego  

Członek komisji                           Elżbieta Chojnacka-   nauczyciel j. polskiego 

2. Egzamin poprawkowy z j. angielskiego 

26sierpnia  2019 r. ( P) godz. 11:00 

              27 sierpnia 2019 r. (U) odgodz. 11:00 

Przewodniczący Komisji :         Jerzy Zabost- dyrektor  szkoły 

Członek komisji                          Maciej Wróbel - nauczyciel j. angielskiego 

Członek komisji                          Iwona Wiankowska - nauczyciel j. angielskiego 

Członek komisji                         Ewa Szwarocka- Szczepańska -nauczyciel j. angielskiego 

Członek komisji                         Anna Tomczak - nauczyciel j. angielskiego 

( P ) - egzamin pisemny, ( U) - egzamin ustny 
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3. Egzamin poprawkowy z matematyki, fizyki 

27  sierpnia  2019 r. ( P) godz. 8:00  

                                               28 sierpnia 2019 r. ( U) od  godz. 8:00 

Przewodniczący Komisji :         Maria Tataj  - wicedyrektor dyrektor szkoły 

Członek komisji                          Jolanta Dębska - nauczyciel  matematyki 

Członek komisji                           Magdalena Gasińska - nauczyciel matematyki, fizyki 

Członek komisji                            Elżbieta Kołaczek - nauczyciel matematyki  

Członek komisji                            Monika Danych - nauczyciel matematyki, informatyki  

Członek komisji                            Paulina Wojda- nauczyciel matematyki, informatyki  

Członek komisji                           Edyta Niedzielska – nauczyciel matematyki 

Członek komisji                            Edyta Kłak  - nauczyciel p. z. i matematyki 

2. Egzamin poprawkowy z przedmiotów zawodowych  

( maszyny rolnicze ,podstawy konstrukcji maszyn, zaj. praktyczne, procesy magazynowe ) 

 27 sierpnia  2019 r. ( P) godz. 11:00  

28  sierpnia 2019 r. ( U) od  godz. 11 :00 

Przewodniczący Komisji :         Białecki Wojciech - wicedyrektor dyrektor szkoły 

Członek komisji                         Katarzyna Mańkowska - nauczyciel przedmiotów zawodowych   

Członek komisji                         Piotr Żak -nauczyciel przedmiotów zawodowych  

Członek komisji                         Agnieszka Leśniewska - nauczyciel przedmiotów zawodowych  

3. Egzamin poprawkowy z j. niemieckiego 

27  sierpnia  2019 r. ( P) godz. 13:30   

28 sierpnia 2019 r. ( U) od  godz. 13 :30 

Przewodniczący Komisji :         Maria Tataj  - wicedyrektor dyrektor szkoły 

Członek komisji                         Milena Wojda Wróbel - nauczyciel j. niemieckiego 

Członek komisji                         Paulina Dróżdż - nauczyciel j. niemieckiego 

Członek komisji                          Jolanta Sikorska – nauczyciel j. niemieckiego     

( P ) - egzamin pisemny, ( U) - egzamin ustny 


