Wykaz nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy - rok szkolny 2018/2019

L.p.

Nazwisko i imię

Poziom wykształcenia

Specjalność

Studia podyplomowe, kursy
kwalifikacyjne

Nauczany przedmiot

1.

Babacz Emilia

mgr matematyki z przyg.
ped.



matematyka




egzaminator z matematyki
przedsiębiorczość




matematyka
podstawy przedsiębiorczości

2.

Bartkowiak Jolanta

mgr filologii germańskiej
z przyg. ped.



filologia germańska



egzaminator z j. niemieckiego



język niemiecki

3.

Bartczak Renata

- mgr historii z przyg. ped.
- licencjat filologii
- mgr filologii germańskiej




historia
filologia germańska









język niemiecki
historia i społeczeństwo
wychowanie do życia w
rodzinie

4.

Bartosik Marzena

mgr historii z przyg. ped.



historia

5.

Bednarska-Korus
Edyta

mgr wychowania
fizycznego z przyg. ped.



wychowanie fizyczne

egzaminator z j. niemieckiego
historia i społeczeństwo
wychowanie do życia w
rodzinie
wiedza o społeczeństwie
wiedza o kulturze
wiedza o społeczeństwie
przedsiębiorczość
egzaminator z historii
instruktor piłki siatkowej
instruktor pływania
instruktor nowoczesnych form
gimnast. i fitness
instruktor strzelectwa







historia i społeczeństwo
wiedza o kulturze
przedsiębiorczość
historia
wychowanie fizyczne

6.

Bekker Mariusz

mgr filozofii z przyg. ped.



filozofia



religia

7.

Biadasz Jolanta

mgr chemii z przyg. ped.



chemia

8.

Błaszczak

mgr geografii z przyg. ped.



geografia





chemia
przyroda
geografia














matematyka
egzaminator z chemii
kurs kwalifikacyjny z zakresu
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Mirosława



9.

Chmielewska Ewa

mgr pedagogiki

opiekuńczo-wychowawczej

pedagogika opiekuńczowychowawcza






10.

Dominiak Ewa

11.

Fałdzińska Joanna

mgr matematyki
z przyg. ped.
mgr filologii polskiej z
przyg. ped.



matematyka





filologia polska





12.

Halaba Anna

13.

Leżała Agnieszka

14.

Łakomiak Anna

mgr filologii polskiej z
przyg. ped.
mgr filologii angielskiej
mgr bibliotekoznawstwa
i informacji naukowej
z przyg. ped.



filologia polska






filologia angielska
bibliotekoznawstwo
i informacja naukowa



mgr filologii polskiej
z przyg..ped.



filologia polska







oligofrenopedagogiki
egzaminator z geografii
wiedza o społeczeństwie
wychowanie do życia w
rodzinie
kurs kwalifikacyjny z zakresu
oligofrenopedagogiki
pedagogika specjalna
doradztwo zawodowe z
coachingiem
wczesna interwencja i
wspomaganie rozwoju małego
dziecka
egzaminator z matematyki



przyroda



pedagog



matematyka

diagnoza i terapia
pedagogiczna
tyflopedagogika i
surdopedagogika
edukacja i rehabilitacja osób z
niepełnosprawnością
intelektualną
(oligofrenopedagogika)
egzaminator z j. polskiego



filologia polska



język polski

Certyfikat in Advanced

English- College of
Nottingham
dydaktyka języka angielskiego
egzaminator z j. angielskiego
zarządzanie oświatą
egzaminator z języka polskiego 
zarządzanie oświatą


język angielski

język polski
wiedza o kulturze
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15.
16.

Magiera- Ładowska mgr filologii rosyjskiej
Monika
z przyg. ped.
Nowak Aleksandra mgr filologii rosyjskiej
z przyg. ped.





mgr filologii angielskiej

z przyg. ped.
mgr matematyki z przyg.

ped.
mgr ekonomii z przyg. ped. 

filologia polska
filologia rosyjska
filologia rosyjska










plastyka
wiedza o kulturze
egzaminator z j. polskiego
zarządzanie oświatą
filologia polska
przysposobienie obronne
pedagogika szkolna
egzaminator z j. rosyjskiego



egzaminator z j. angielskiego

17.

Nyszler Wioletta

18.

Pietrowicz Mariola

19.

Raczkowski
Tadeusz

20.

Radliński
Władysław

mgr fizyki z przyg. ped.




21.

Radosiewicz
Urszula

mgr matematyki z przyg.
ped.



22.

Sobutka Joanna

mgr biologii z przyg. ped.





planowanie i zarządzanie 



fizyka

informatyka


matematyka



biologia


mgr socjologii z przyg. ped. 





23.

Sypniewska –
Piwowarczyk
Joanna

filologia angielska
matematyka

socjologia




zarządzanie oświatą
egzaminator z matematyki
wychowanie fizyczne
zarządzanie oświatą
nadzór pedagogiczny
BHP i Ochrona Środowiska
matematyka i informatyka
technologia informacyjna
egzaminator z fizyki
edukacja informatyczna
zarządzanie oświatą
egzaminator z matematyki
edukacja prozdrowotna
i ekologiczna
egzaminator z biologii
zarządzanie oświatą
kurs kwalifikacyjny –
nauczanie języka angielskiego
studia podyplomowe
pedagogiczno-metodyczne
dla n-li języka angielskiego
certyfikat in Advanced
English, CAE



język polski







wychowanie do życia
w rodzinie
edukacja dla bezpieczeństwa
edukacja artystyczna
pedagog
język angielski



matematyka



podstawy przedsiębiorczości






informatyka
fizyka
przyroda
matematyka




biologia
przyroda



język angielski
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24.

Tykwa Monika

25.
26.

Wojtkowiak
Marzena
Wyszyński Leszek

27.

Zielińska Anna

mgr filologii angielskiej
z przyg. ped.
mgr filologii germańskiej
z przyg. ped.
mgr wychowania fizyczn.
z przyg. ped.
mgr j. polskiego z przyg.
ped.
licencjat filologii
romańskiej



certyfikat Proficiency in
English, CPE
egzaminator z j. angielskiego



filologia angielska



egzaminator z j. angielskiego



język angielski



filologia germańska



egzaminator z j. niemieckiego



język niemiecki



wychowanie fizyczne




instruktor piłki siatkowej
instruktor piłki nożnej



wychowanie fizyczne




filologia polska
filologia romańska



biblioteka
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