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Załącznik nr 1  
do uchwały nr 22/2020  

Rady Pedagogicznej  
M-SCKZiU w Toruniu  
z dnia 28.08.2020 r. 

 

 

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Toruniu  

 Zadania dodatkowe nauczycieli  

Rok szkolny 2020/2021 

Lp. Imię i nazwisko Zadania Inne zadania wynikające  
z bieżących potrzeb centrum 

1.  Bomastek Ewa • Nauczyciel wychowawca  OM 

• Egzamin próbny teoretyczny 

• Zespół do spraw jakości pracy centrum 
 

 

2.  Błoch Katarzyna • Nauczyciel wychowawca I TUK 

• Przewodnicząca zespołu przedmiotowego TUK 

• Odpowiedzialna za pracownię zabiegów kosmetycznych 

• Zespół ds. promocji centrum 

• Zespół ds. jakości pracy centrum 

 

3.  Cedro Aleksandra • Odpowiedzialna za pracownię RTG 

• Zespół ds. jakości pracy centrum 

 

4.  Drążek Monika  • Odpowiedzialna za pomieszczenia biblioteki 

• Zespół ds. jakości pracy centrum 
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5.  Fajkowska Magdalena 
 

• Porady psychologiczne dla słuchaczy 

• Doradztwo zawodowe 

• Szlachetna Paczka 

• Zespół do spraw jakości pracy centrum 
 

 

6.  Górski Michał • Administrator UONET+ 

• Operator modułu ZASTĘPSTWA 

• Operator techniczny w zakresie egzaminów zawodowych 
części pisemnej w formie elektronicznej 

• Odpowiedzialny za pracownię komputerową 

 

7.  Hahn Radosław 
 
 
 
 

• Odpowiedzialny za salę gimnastyczną 

• Analiza wyników egzaminów próbnych i egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

• Koordynator zespołu ds. szkolnych planów nauczania 

• Opracowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych   
o centrum 

• Zespół do spraw jakości pracy centrum 

 

8.  Jasińska - Hahn Monika • Nauczyciel wychowawca I TZM 

• Odpowiedzialna za pracownię nr 86 

• Przewodnicząca zespołu przedmiotowego TM 

• Akcje prozdrowotne na rzecz środowiska lokalnego 

• Zespół ds. promocji centrum 

• Egzamin próbny 

• Miesiąc dla Zdrowia 

• Zespół do spraw jakości pracy centrum 

 

9.  Jedynak Joanna  
 
 

• Odpowiedzialna za pracownię nr 10 

• Nauczyciel wychowawca  (wspomagający) TZM I 

• Dekoracja szkoły 

• Miesiąc dla Zdrowia 

• Zespół do spraw jakości pracy centrum 
 

 

10.  Jóźwiak Lucyna • Nauczyciel wychowawca III TD 

• Odpowiedzialna za pracownię nr 9 

• Egzamin próbny 

• Zespół do spraw jakości pracy centrum 
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11.  Krawitowska Beata • Przewodnicząca zespołu przedmiotowego OM 

• Egzamin próbny praktyczny 

• Zespół do spraw jakości pracy centrum 

• Odpowiedzialna za pracownię zabiegów higienicznych 
opiekuna medycznego 

 

12.  Kędziorska Ewelina 
 
 
 
 
 

• Nauczyciel wychowawca II TZ 

• Przewodnicząca zespołu przedmiotowego TZ 

• Egzamin próbny 

• Dekoracja szkoły 

• Zespół do spraw jakości pracy centrum 

 

13.  Kulasińska Dorota • Zespół ds. jakości pracy centrum 

•  

 

14.  Lipecka Małgorzata • Nauczyciel wychowawca HS I 

• Zespół ds. jakości pracy centrum 

 

15.  Mińkowska Małgorzata 
 

• Zespół do spraw jakości pracy centrum 
 

 

16.  Mieszkowska Maria • Zespół ds. jakości pracy centrum 

• Odpowiedzialna za pracownię technologii postaci leków 

 

17.  Mieszkowski Jan • Zespół ds. jakości pracy centrum 

•  

 

18.  Nawrocka-Pawlik Ewa • Przewodnicząca zespołu przedmiotowego TF 

• Odpowiedzialna za pracownię analizy chemicznej leków 

• Zespół ds. jakości pracy centrum 

 

19.  Ossowska Wiesława • Nauczyciel wychowawca  TD I  

• Odpowiedzialna za pracownię nr 6 

• Protokolant RP 

• Zespół do spraw ewaluacji 

• Zespół do spraw jakości pracy centrum 
 

 

20.  Poksiński Tadeusz 
 

• Zespół do spraw jakości pracy centrum 
 

 

21.  Popa Jacek 
 

• Zespół ds. promocji centrum 

• Zespół do spraw ewaluacji 

• Zespół do spraw jakości pracy centrum 
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22.  Rowińska Ilona 
 
 
 
 
 
 
 

• Nauczyciel wychowawca HS II 

• Odpowiedzialna za pracownię nr 38 

• Egzamin próbny 

• Przewodnicząca zespołu przedmiotowego HS 

• Miesiąc dla Zdrowia 

• Zespół ds. promocji centrum 

• Zespół do spraw jakości pracy centrum 
 

 

23.  Anna Szakiewicz-Jurkschat • Nauczyciel wychowawca  II TM 

• Odpowiedzialna za pracownię nr 77 

• Egzamin próbny 

• Odpowiedzialna za Facebook 

• Współpraca z Biurem Rzecznika Prasowego Urzędu 
Marszałkowskiego 

• Przewodnicząca zespołu ds. promocji centrum 

• Miesiąc dla Zdrowia 

• Zespół do spraw jakości pracy centrum 
 

 

24.  Trawiński Paweł • Egzamin z języka migowego 

• Zespół do spraw jakości pracy centrum 
 

 

25.  Nowak Robert • Nauczyciel wychowawca  II TUK, I TEF 

• Przewodniczący zespołu przedmiotowego TE 

• Odpowiedzialna za pracownię nr 40 

• Koordynator zespołu ds. szkolnych planów nauczania 

• Protokolant RP 

• Operator arkusza SIGMA (arkusz organizacji centrum) 

• Administrator UONET+ 

• Operator modułu ZASTĘPSTWA 

• Miesiąc dla zdrowia   

• Zespół do spraw jakości pracy centrum 
 

 

26.  Magdalena Stempska 
 
 
 

• Przewodnicząca Samorządu Słuchaczy 

• Zespół ds. ewaluacji 

• Zespół ds. promocji centrum 

• Zespół ds. jakości  pracy centrum 
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27.  Urbańczyk Marcin • Odpowiedzialny za pracownię RTG 

• Zespół ds. jakości pracy centrum 

 

28.  Wiesława Wnuczyńska • Współpraca z pracodawcami i SE 

• Arkusz organizacyjny 

• Organizacja egzaminu zawodowego 

• Modyfikacja dokumentacji centrum 

• Protokolant RP 

• Kontrola zarządcza 

• Przewodnicząca zespołu ds. rekrutacji 

• Przewodnicząca zespołu do spraw jakości pracy centrum 

• Przewodnicząca zespołu do spraw ewaluacji 
 

 

29.  Ziółkowska Alina • Zespół ds. promocji centrum 

• Odpowiedzialna za pracownię TUK 

• Zespół ds. jakości pracy centrum 

 

30.  Zglińska Julia • Zespół ds. promocji centrum 

• Zespół ds. jakości pracy centrum 

 

31.  Andrzej Żuberek • Nauczyciel wychowawca II TD 

• Odpowiedzialny za pracownię nr 13 

• Egzamin próbny 

• Przewodniczący zespołu przedmiotowo metodycznego TD 

• Zespół ds. promocji entrum 

• Miesiąc dla Zdrowia 

• Zespół do spraw jakości pracy centrum 
 

 

 

 

          …………………………………………………………… 

           (data, podpis dyrektora) 


