
EGZAMINY POPRAWKOWE 2020 

 

Przedmiot Data i godzina Sala Skład komisji 

 

24 sierpnia - poniedziałek 

Technologia gastronomiczna                    

z towaroznawstwem 

24.08.2020 

godz. 9.00 

106 E. Chrapińska 

G. Dombek 

M. Mika 

Pracownia produkcji 

gastronomicznej 

24.08.2020 

godz. 10.00 

106 E. Chrapińska 

G. Dombek 

M. Mika 

Zajęcia praktyczne – pracownia 

gastronomiczna 

24.08.2020 

godz.10.00 

106 E. Chrapińska 

G. Dombek 

M. Mika 

Informatyka 24.08.2020 

godz. 10.00 

8 E. Chrapińska 

T. Sitek 

D. Wozich 

Historia 24.08.2020 

godz. 9.00 

201 D. Żulewska 

P. Sołtysiak 

M. Dombrowska-Zegan 

Pracownia wyposażenia 

zakładów gastronomicznych 

24.08.2020 

godz. 9.00 

106 

 

E. Chrapińska 

M. Mika 

G. Dombek 

 

 

Język polski  

24.08.2020 

godz. 10.00 

203 B. Lejman 

M. Małecka 

D. Pstrąg 

 

Wychowanie fizyczne 

24.08.2020 

godz. 9.00 

sala 

gimnastyczna 

B. Lejman 

J. Kensik 

R. Zegan 

 

Maszyny rolnicze 

 

24.08.2020 

godz.10.00 

206 A. Wojciechowski 

M. Mika 

E. Gadzikowski 

 

Pojazdy rolnicze 

24.08.2020 

godz.11.00 

206 

 

Podstawy techniki 

24.08.2020 

godz.11.00 

206 

 

25 sierpnia - wtorek 

 

Język angielski 

25.08.2020 

godz. 9.00 

102 E. Chrapińska 

A. Przewięźlikowska 

M. Ośmiałowska 

Język obcy zawodowy 25.08.2020 

godz. 10.00 

102 E. Chrapińska 

A. Przewięźlikowska 

M. Ośmiałowska 

 

 



 

Zarządzenie Nr 22/2020 z dnia 23.06.2020 r. 

Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie 

  

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów poprawkowych 

dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie 

 

Na podstawie §16 Rozporządzenia MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, § 89 Statutu 

Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Ignacego Łyskowskiego 

w Grubnie, § 91Statutu Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia 

Zawodowego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie 

 

§1 

Powołuję do przeprowadzenia egzaminów poprawkowych następujące komisje: 

 

 

 

Egzamin poprawkowy z przedmiotu informatyka 

w dniu 24.08.2020 godz. 10.00 sala 8 

 Edyta Chrapińska - wicedyrektor 

 Tomasz Sitek - nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne/ nauczyciel 

prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne 

 Dorota Wozich - nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia 

edukacyjne/ nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 

 

Egzamin poprawkowy z przedmiotu wychowanie fizyczne  

w dniu 24.08.2020 godz. 9.00 sala gimnastyczna 

 Barbara Lejman – kierownik internatu 

 Janusz Kensik - nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne/ nauczyciel 

prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne 

 Robert Zegan - nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia 

edukacyjne/ nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 

 

 



Egzamin poprawkowy z języka polskiego  

w dniu 24.08.2020 godz. 10.00 sala 203 

 Barbara Lejman – kierownik internatu 

 Maria Małecka– nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne/ nauczyciel 

prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne 

 Dorota Pstrąg - nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia 

edukacyjne/ nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 

 

Egzamin poprawkowy z przedmiotu historia  

w dniu 24.08.2020 godz. 9.00 sala 201 

 Dorota Żulewska – dyrektor 

 

 Piotr Sołtysiak - nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne/ nauczyciel 

prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne 

 Magdalena Dombrowska-Zegan - nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne 

zajęcia edukacyjne/ nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 

 

 

Egzamin poprawkowy z przedmiotu pracownia wyposażenia zakładów 

gastronomicznych  

w dniu 24.08.2020 godz. 9.00 sala 106 

 Edyta Chrapińska – wicedyrektor 

 

 Michał Mika - nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne/ nauczyciel 

prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne 

 Grażyna Dombek - nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia 

edukacyjne/ nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 

 

 

Egzamin poprawkowy z przedmiotu pojazdy rolnicze  

w dniu 24.08.2020 godz. 11.00 sala 206 

 Andrzej Wojciechowski – kierownik szkolenia praktycznego 

 Michał Mika - nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne/ nauczyciel 

prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne 

 Edward Gadzikowski - nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia 

edukacyjne/ nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 



 

 

Egzamin poprawkowy z przedmiotu maszyny rolnicze  

w dniu 24.08.2020 godz. 10.00 sala 206 

 Andrzej Wojciechowski – kierownik szkolenia praktycznego 

 Michał Mika - nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne/ nauczyciel 

prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne 

 Edward Gadzikowski - nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia 

edukacyjne/ nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 

 

Egzamin poprawkowy z przedmiotu podstawy techniki 

w dniu 24.08.2020 godz. 11.00 sala 206 

 Andrzej Wojciechowski – kierownik szkolenia praktycznego 

 Michał Mika - nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne/ nauczyciel 

prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne 

 Edward Gadzikowski - nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia 

edukacyjne/ nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 

 

 

Egzamin poprawkowy z przedmiotu technologia gastronomiczna z towaroznawstwem  

24.08.2020 godz. 9.00 sala 106 

 Edyta Chrapińska – wicedyrektor 

 Grażyna Dombek - nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia 

edukacyjne/ nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 

 Michał Mika - nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne/ nauczyciel 

prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne 

 

 

Egzamin poprawkowy z przedmiotu pracownia produkcji gastronomicznej 24.08.2020 

godz. 10.00 sala 106 

 Edyta Chrapińska – wicedyrektor 

 Grażyna Dombek - nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia 

edukacyjne/ nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 

 Michał Mika - nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne/ nauczyciel 

prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne 



 

 

Egzamin poprawkowy z przedmiotu zajęcia praktyczne – pracownia gastronomiczna 

24.08.2020 godz. 10.00 sala 106 

 Edyta Chrapińska – wicedyrektor 

 Grażyna Dombek - nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia 

edukacyjne/ nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 

 Michał Mika - nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne/ nauczyciel 

prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne 

 

Egzamin poprawkowy z języka angielskiego  

W dniu 25.08.2020 godz. 9.00 sala 102  

 Edyta Chrapińska – wicedyrektor szkoły 

 Anna Przewięźlikowska - nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia 

edukacyjne/ nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 

 Monika Ośmiałowska - nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia 

edukacyjne/ nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 

 

Egzamin poprawkowy z języka obcy zawodowy 

W dniu 25.08.2020 godz. 10.00 sala 102  

 Edyta Chrapińska – wicedyrektor szkoły 

 Anna Przewięźlikowska - nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia 

edukacyjne/ nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 

 Monika Ośmiałowska - nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia 

edukacyjne/ nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 

 

 

§2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2020 r. 

 

 

 


