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PODSTAWA PRAWNA  

 

 ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082), 

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1551),  

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2020 r., poz. 2198), 

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz.   1611) 

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493 z 

późn. zm.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO  

 

Plan nadzoru pedagogicznego został opracowany zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa w zakresie nadzoru 

pedagogicznego, ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej i  Kujawsko-Pomorskiego  Kuratora Oświaty.  

Jest podawany do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej szkoły.  

 
                                                                                                                                                                                                       

I. A. KONTROLA PRZESTRZEGANIA PRZEZ NAUCZYCIELI PRZEPISÓW PRAWA DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ 

ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY LUB PLACÓWKI 

Lp. Tematyka kontroli  ustalona na podstawie na podstawie wniosków z 
nadzoru z poprzedniego roku oraz na podstawie kierunków polityki 
oświatowej państwa 
 

Osoby wskazane do  
kontroli 

Czynności kontrolne Termin Osoba 
kontrolująca 

 

1.  Ocena terminowości i prawidłowość prowadzenia dokumentacji 
przebiegu nauczania (podst. prawna – rozp. MEN w sprawie dokumentacji 
przebiegu nauczania z dnia 25 sierpnia 2017 r, Dz.U. 2017, poz. 1646),   
• dziennik lekcyjny  
• arkusze ocen    
 

Nauczyciele, którzy w 
ubiegłym roku 
otrzymali zalecenia 
dotyczące prowadzenia 
dokumentacji  

Analiza dokumentacji 
rozmowa wyjaśniająca  
z nauczycielami 

styczeń dyrektor   

2. Zgodność konstruowania Programu wychowawczo – profilaktycznego z 
działaniami wymienionymi w rozporządzeniu MEN w sprawie 
działalności… profilaktycznej z dnia 18 sierpnia 2015 r, Dz. U. 2015, poz. 
1249), 
(Kontrola do 1 kierunku polityki oświatowej państwa) 

Pedagog, 
przewodniczący 
zespołu 
wychowawczo-
profilaktycznego 

Analiza dokumentacji październik  dyrektor   

3.  
 

Ocena prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej  (podst. prawna Rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i 
udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 
szkołach i placówkach (tj. Dz. U. 2020 poz. 1280) 
 (Kontrola do 4 kierunku polityki oświatowej państwa) 

Wychowawcy klas 
 
 

Analiza dokumentacji 
 

styczeń dyrektor   

4.  Ocena prawidłowości sposobu organizacji i nauczania zajęć edukacyjnych – 
wychowanie do życia w rodzinie  
(Kontrola do 1 kierunku polityki oświatowej państwa) 

nauczyciel 
przedmiotu – 
wychowanie do życia 
w rodzinie 

Analiza dokumentów, 
obserwacja zajęć, 
rozmowa z 
nauczycielem 

 
styczeń 
 
 
 

 
dyrektor 

 



lp.  Tematyka kontroli stałych  
                                                                       

Osoby wskazane                       
do  kontroli 

czynności kontrolne Termin Osoba 
kontrolująca 

 

5.  Ocena kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków 
korzystania z obiektów oraz sprzętu należącego do szkoły, w tym 
bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i opieki oraz przygotowania 
obiektów szkoły do nowego roku szkolnego  (podst. prawna – rozp. MEN w 
sprawie bhp z dnia 31grudnia 2002 r, Dz. U. 2003, nr 6, poz.69) 
 

Personel 
niepedagogiczny  

Przegląd pomieszczeń i 
otoczenia szkoły  

ostatni 
tydzień 
sierpnia 

dyrektor   

6. Ocena przygotowania szkoły do realizacji wytycznych GiS i MZ w czasie 
funkcjonowania szkoły w reżimie sanitarnym (podstawa prawna – wytyczne 

GIS i MZ) 

Personel 
niepedagogiczny 

Przegląd pomieszczeń i 
otoczenia szkoły 

sierpień 
/styczeń 

dyrektor   

 
7. 

Ocena terminowości i prawidłowość prowadzenia dokumentacji przebiegu 
nauczania (podst. prawna – rozp. MEN w sprawie dokumentacji przebiegu 
nauczania z dnia 25 sierpnia 2017 r, Dz.U. 2017, poz. 1646),  

 dziennik lekcyjny,  

 dziennik zajęć w świetlicy,  

 dziennik innych zajęć niż zajęcia wpisywane do dziennika   
                 lekcyjnego,  

 dziennik pedagoga (lub innego specjalisty),  

 dokumentacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej 
indywidualna teczka dla ucznia objętego taką pomocą  

 arkusze ocen  
 

Wychowawcy klas, 
nauczyciele 
specjaliści, 
Nauczyciele poddani 
obserwacji zajęć 
edukacyjnych, n-le 
świetlicy i biblioteki 
 

 
 
 
Wywiad (rozmowa) z 
nauczycielem, 
sprawdzenie zapisów w 
dokumentacji 

 
styczeń/ 
czerwiec 
 
 
 

dyrektor   

    

 

 

 

 

 

 



 

I. B. KONTROLA PRZEBIEGU PROCESÓW KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W SZKOLE 

Lp. Tematyka kontroli  ustalona na podstawie na podstawie wniosków 
z nadzoru z poprzedniego roku  oraz na podstawie kierunków 
polityki oświatowej państwa 
 

Osoby wskazane do  kontroli Czynności kontrolne Termin Osoba 
kontrolująca 

 

1. Ocena rytmiczności realizacji podstawy programowej w zakresie 
spójności  realizowania treści podstawy z planami dydaktycznymi  
i stosowania wskazanych w warunkach metod i form pracy  
(podst. prawna – rozp. MEN w sprawie podstawy programowej z dnia 14 lutego 
2017 r, Dz. U. 20175, poz. 356) 

nauczyciele obserwowanych zajęć 
edukacyjnych 

obserwacja zajęć. Analiza 
dokumentów  

maj  dyrektor  

2. Kontrola uwzględnienia w przebiegu procesu wychowania treści 
dotyczących kształtowania postaw patriotycznych, 
zaangażowania społecznego, dbałości o zdrowie, wrażliwości na 
dobro i piękno oraz edukacji ekologicznej  
(Kontrola do 2, 3 i 6  kierunku polityki oświatowej państwa) 

wychowawcy klas analiza dokumentów dwa razy w 
roku  

dyrektor   

3. Kontrola przebiegu procesu nauczania – uczenia się na 
pojedynczych zajęciach lekcyjnych  
(stosowanie modelu lekcji opisanego w wymaganiach państwa) 

nauczyciele obserwowanych zajęć 
edukacyjnych 

obserwacja zajęć, 
analiza informacji 
pozyskanych od uczniów,  

w ciągu 
roku 

dyrektor/ 
 

 

4. Ocena punktualności i poprawności pełnienia dyżurów 
nauczycielskich 
(podst. prawna – rozp. MEN w sprawie bhp z dnia 31grudnia 2002 
r, Dz. U. 2003, nr 6, poz.69) 

nauczyciele sprawujący 
dyżury – w czasie kontroli 
 

 
wywiady (rozmowy z 
nauczycielami) 
 

wg potrzeb  dyrektor  

5. Kontrola realizacji zadań w planach wychowawców klas wychowawcy klas sprawozdania 
wychowawców na zebrania 
rady 

styczeń/ 
czerwiec 

dyrektor 

6. Kontrola realizacji zadań w planach zespołów powołanych na czas 
określony i nieokreślony 

Przewodniczący zespołów  sprawozdania 
wychowawców na zebrania 
rady 

styczeń/ 
czerwiec 

dyrektor 

    
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 I.C. KONTROLA EFEKTÓW DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY 
 

Lp. Tematyka kontroli  ustalona na podstawie na 
podstawie wniosków z nadzoru z poprzedniego roku 
oraz na podstawie kierunków polityki oświatowej 
państwa 
 

Osoby wskazane do  
kontroli 

Czynności kontrolne Termin Osoba 
kontrolująca 

 

1. Kontrola efektów działalności wychowawczej i 

profilaktycznej  

wychowawcy klas analiza informacji pozyskanych od uczniów 
rodziców i nauczycieli uczących w danej klasie (np. 
informacje dotyczące poziomu bezpieczeństwa - 
ankiety) 

w ciągu 
roku 

dyrektor  

2. Kontrola efektów procesu kształcenia - osiąganie przez 
uczniów umiejętności wskazanych w podstawie 
programowej  na koniec etapu edukacyjnego – klasy 
VIII 
 

 
nauczyciele 
przedmiotów 
egzaminacyjnych , 
zespół ds. analizy 
egzaminów 

- analiza wyników egzaminów zewnętrznych  
 
 
 

wrzesień  dyrektor  

3. Kontrola efektów procesu kształcenia – osiąganie 
umiejętności wskazanych w podstawie programowej 
na podstawie badania wyników nauczania  

nauczyciele 
przedmiotów 
egzaminacyjnych , 
zespół ds. analizy 
egzaminów 
 
 

- analiza wyników egzaminów próbnych  
- analiza wyników diagnoz dydaktycznych 
poziomowych wyznaczonych w planie diagnoz 
edukacyjnych  

styczeń/ 
czerwiec 

dyrektor  

4. Kontrola podejmowanych działań uwzględniających 
zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne 
wszystkich uczniów 

nauczyciele 
obserwowanych zajęć 
edukacyjnych 

- obserwacja zajęć  
-  rozmowa z nauczycielem ,  
- analiza dokumentacji 

w ciągu 
całego 
roku 

dyrektor 
 

 

  
 



 
 
 
 
 
 
II. PLAN OBSERWACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH I  INNYCH WYNIKAJĄCYCH Z   DZIAŁALNOŚCI  
STATUTOWEJ  SZKOŁY 
 

Lp. Problematyka obserwacji 

Wynikająca z wniosków z nadzoru z poprzedniego roku  oraz wynikająca z 

kierunków polityki oświatowej państwa 

Rodzaj obserwacji 

Osoba 
obserwowana  

Termin klasa  

 1.  Wdrażanie Strategii oceniania kształtującego – wysoka jakość prowadzonych 

zajęć edukacyjnych   

- określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu 

- udzielanie uczniom informacji zwrotnej 

 obserwacja  doradczo –    
 doskonaląca  pomoc   
nauczycielowi w samoocenie i   
kreśleniu   kierunków 
samodoskonalenia 

wg harmonogramu 
obserwacji 

wg harmonogramu 
obserwacji 

 
2.  

Organizacja zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość 

obserwacja  kontrolno – oceniająca  
ocena działań nauczyciela we 
wskazanym zakresie 

wg harmonogramu 
obserwacji 

wg harmonogramu 
obserwacji 

3. Realizacja podstawy programowej -  nauczyciel kreatywnie łączy z 

kształtowaniem postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o 

zdrowie 

Obserwacja  kontrolno – oceniając 
ocena działań nauczyciela we 
wskazanym zakresie  wg harmonogramu 

obserwacji 
wg harmonogramu 
obserwacji 

4. 
Indywidualizacja pracy z uczniem- uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych 

obserwacja  kontrolno – oceniająca 

ocena działań nauczyciela we 

wskazanym zakresie wg harmonogramu 
obserwacji 

wg harmonogramu 
obserwacji 

5. Edukacja ekologiczna. 

Rozwijanie postaw odpowiedzialności za środowisko naturalne. 

obserwacja  kontrolno–oceniająca 
ocena działań nauczyciela we 
wskazanym zakresie  wg harmonogramu 

obserwacji 
wg harmonogramu 
obserwacji 

 



 

II.1. HARMONOGRAM OBSERWACJI ZAJĘĆ I INNYCH FORM STATUTOWEJ DZIAŁLNOŚCI SZKOŁY 

 
NAUCZYCIEL RODZAJ ZAJĘĆ KLASA                                TERMIN/MIESIĄC 

X XI XII I II III IV V 

Kędziorska Katarzyna wychowanie przedszkolne PP         

 

Teresa Krzemińska  wychowanie przedszkolne OP         

 

Alina Zielińska 
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

edukacja wczesnoszkolna 

 

II 

        

 

Anna Głodowska edukacja wczesnoszkolna IV         

 

Katarzyna Zdanowska edukacja wczesnoszkolna I         

 

Marta  Boraczyńska język polski  

 

VI,VII         

Ewa Pocierznicka  

 

język angielski IV         

Elżbieta Pankowska historia 

 

IV         

Amadeusz Sarnowski język angielski V, VIII 

 

        

Kamil Pankowski wychowanie fizyczne 

 

 VII         

Jarosław Jastrzębski religia VI  

 

       

Aneta Rumińska 

 

chemia VIII  

 

       

Marek Rochnowski wychowanie fizyczne  

 

VIII         



Andrzej Sroka fizyka VII 

 

        

Aleksandra Rybińska biologia V        

 

 

*Nauczyciel ustala z dyrektorem konkretną datę obserwacji do 5 dnia każdego miesiąca.  

Obserwacji podlegają także: organizacja uroczystości i konkursów szkolnych, działalność samorządu uczniowskiego, biblioteki, 

zajęcia świetlicowe, zebrania z rodzicami – wszyscy nauczyciele- w miarę potrzeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.2. Badanie efektów kształcenia- diagnoza edukacyjna sprawdzian dyrektorski. 

 

Lp. 

 

Zadanie 

 

Termin  

 

Odpowiedzialni 

 

Uwagi 

1  Badanie wyników nauczania w klasie  

III – sprawdzian zewnętrzny  

 

 

 

kwiecień 2022 r. 

dyrektor 

przew. zespołu międzyprzedmiotowego 

 klas I –III 

wychowawca klasy 

 

2  Badanie wyników nauczania w klasie  VII 

- matematyka 

- jęz. polski 

- jęz. angielski 

                       maj  2022 r. 

dyrektor 

przew. zespołu międzyprzedmiotowego 

klas IV-VIII 

nauczyciel przedmiotu 

 

 

 

Badania winny być przeprowadzone z wykorzystaniem narzędzi opracowanych przez wydawnictwa podręcznikowe, lub przez zespoły 

międzyprzedmiotowe. 

 

Analizy wyników badań winny:  

a) być przedłożone dyrektorowi szkoły w terminie tygodnia od daty przeprowadzonego badania;  

b) zawierać wnioski  oraz sposoby ich realizacji.  

 

Nauczycielka oddziału przedszkolnego przeprowadza badanie gotowości szkolnej dzieci. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
III.   WSPOMAGANIE 

                             Zakres wspomagania  nauczycieli w realizacji ich zadań 

a) diagnoza pracy szkoły 

Diagnoza to inaczej rozpoznanie środowiska w dwóch głównych obszarach- potrzeb( tego czego w szkole brakuje , jest 

niezbędne) oraz zasobów( czyli czym dysponujemy- umiejętności, czas, środki materialne) 

Lp.  Zakres wspomagania  - zakres diagnozy  Metody diagnozy  Odpowiedzialny  Termin  Uwagi  

D
ia

gn
o

zy
 w

sz
ys

tk
ic

h
 

o
b

sz
ar

ó
w

 p
ra

cy
 s

zk
o

ły
   

Diagnoza wszystkich obszarów pracy szkoły 

(kształcenia, wychowania- opieki- profilaktyki, 

współpracy z rodzicami, współpracy ze 

środowiskiem, zarządzania, bazy i bhp) 

 

 

warsztat diagnostyczno-  

rozwojowy (z udziałem 

uczniów  rodziców) 

 

dyrektor   

 

2 razy w roku (na 

radach 

podsumowujących 

pracę szkoły – 

styczeń czerwiec) 

  

D
ia

gn
o

zy
 

w
yc

h
o

w
aw

cz
e Diagnoza stanu bezpieczeństwa fizycznego i 

psychicznego uczniów, ze szczególnym 

uwzględnieniem zjawisk cyberprzemocy, 

 

badanie ankietowe  pedagog   

 

marzec     

B
ad

an
ie

 

w
ew

n
ęt

rz
n

e 

Badanie potrzeb nauczycieli w zakresie poprawy 

warunków nauczania, w tym w zakresie  pomocy 

naukowej 

 

 

badanie ankietowe 

 

lider WDN 

 

październik  

ustalenie 
priorytetów w 
zakresie 
remontów i 
zakupów  

 



 

b) planowanie działań rozwojowych w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego 

 

 
 

 
Sposoby motywowania 

 
Odpowiedzialni 

 
Uwagi 

1. Organizowanie wewnątrzszkolnych form doskonalenia zawodowego, zgodnie z planami 
rozwoju zawodowego nauczycieli 

dyrektor, lider WDN  

2. Dofinansowywanie doskonalenia zawodowego - w ramach posiadanych środków i zgodnie z 
potrzebami szkoły 
 

dyrektor  

3.  
 

Doradzanie, instruktaż po obserwacji zajęć, w czasie rozmów indywidualnych… dyrektor  

4. Przydział dodatku motywacyjnego (nauczyciele uczestniczący aktywnie w doskonaleniu są 
premiowani). 

dyrektor  

5.  Dostarczanie bieżącej informacji o możliwościach doskonalenia zewnętrznego,  
 

dyrektor, lider WDN  

6. Udzielanie wsparcia w realizacji zaplanowanych zadań dyrektor, lider WDN  
 

7. Tworzenie warunków do wymiany doświadczeń między szkołami. dyrektor, lider WDN  

8.  Upowszechnianie (za ich zgodą) przykładów różnych rozwiązań metodycznych,  
wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, 
 

dyrektor  

9. Inspirowanie do spełniania wymagań w zakresie podnoszenia jakości pracy 
przedszkola/szkoły poprzez pochwały, nagrody, podawanie wzorców. 

dyrektor  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



c) prowadzenie działań rozwojowych w tym organizowanie szkoleń, narad itp. 

 

Lp.    
Zakres wspomagania - tematyka szkolenia/narady/  
(uwzględniający podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa, uzgodniony po diagnozie i 
na podstawie wniosków z nadzoru z poprzedniego roku) 

 

 
 
 
Forma  

 
 
 
Termin  

 
 
 
Odpowiedzialny  

 
1.  

 Zmiany w prawie oświatowym – praca szkoły w pandemii – reżim sanitarny. Posiedzenie rady 
pedagogicznej  

W ciągu roku 
szkolnego 

Dyrektor  

 
 
2.  

Wymiana dobrych praktyk w zakresie : 

- rozwijania postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne 

- kształtowanie postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie 

- indywidualizacja pracy z uczniem 

Spotkania zespołów 
międzyprzedmiotowych 

W ciągu roku 
szkolnego 

Przewodniczący 
zespołów 
nauczycielskich 

 
3.  

Motywowanie do rozwoju zawodowego, - awans zawodowy nauczyciela 
Bieżące monitorowanie realizacji planów rozwoju nauczycieli odbywających 
staż na kolejny stopień awansu zawodowego. 

Analiza dokumentacji, 
obserwacja zajęć, rozmowy z 
nauczycielem 

W ciągu roku 
szkolnego 

Dyrektor 
Opiekun stażu 

 
4. 

Jak skutecznie realizować podstawę programową w formie zdalnej 

Wspomaganie rodziców w procesie wychowania w trakcie nauczania zdalnego 

Szkolenie  rady 

pedagogicznej, 

Grudzień Dyrektor   

Lider WDNB 

5.  Tradycje rodzinne uczniów , a działania wychowawcze i profilaktyczne w szkole Szkolenie  rady 
pedagogicznej,  
 

Styczeń  Pedagog    

6. Chwaląc – nie osłabiać. Karząc – nie niszczyć. O komunikatach, które 

budują i dyscyplinują, motywują i wpierają w ujęciu Porozumienia bez 

Przemocy. 

Szkolenie  rady 
pedagogicznej, 
 

Marzec  Przedstawiciel 
Akademii Nauki w 
Toruniu  

 

7. Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego 
środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią – uczeń w 
sytuacji kryzysowej, interwencja kryzysowa. 

Szkolenie wychowawców  Kwietnia 
 

Pedagog  

8. 
 
 
 

Koncepcja indywidualnych wzorców myślowych wg D. Markowej i A. 
Powell, czyli jak w nauczaniu bardziej uwzględniać potrzeby poznawcze dzieci 
oraz zwiększyć możliwość przyswajania informacji i koncentracji w dużej 
grupie. 

Szkolenie  rady 
pedagogicznej, 
 
 

Listopad  
 
 
 

Przedstawiciel 
Akademii Nauki w 
Toruniu  



9. 

Jak wesprzeć dziecko w nauce w domu – jak pomóc w usprawnieniu 
samodzielnego uczenia się dziecka nie wyręczając go. 

 
Szkolenie  rady 
pedagogicznej,, rodziców 
 

Listopad  
Przedstawiciel 
Akademii Nauki w 
Toruniu  

10. Egzamin ósmoklasisty zadaniem szkoły. Wskazówki do pracy z 
uczniami.(stacjonarnie, zdalnie)  

Szkolenie  rady 
pedagogicznej, 
 

Luty  Konsultant KPCEN 

Ewa Kondrat 

11. Dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej (stacjonarnie, zdalnie) Szkolenie  pracowników 
 

Kwiecień  Konsultant KPCEN 
Zofia 
Spalińska/ratownik 
medyczny 

 

 

Awans zawodowy nauczycieli 

 

l.p. Imię i nazwisko nauczyciela Stopień awansu zawodowego Termin stażu Termin dokonania oceny dorobku zawodowego 

1.  Katarzyna Kędziorska stażysta 31.05.2022 r. czerwiec 2022 r. 

2.  Amadeusz Sarnowski stażysta 31.05.2022 r. czerwiec 2022 r. 

 

 

Ocena pracy nauczycieli 

 
 
l.p. Imię i nazwisko nauczyciela Stopień awansu zawodowego Data ostatniej oceny Termin oceny 

1.  Alina Zielińska dyplomowany 08.06.2015r. maj 2022 r. 

2.  Marta Owczarek-Boraczyńska dyplomowany 08.06.2015r. maj 2022 r. 



 


