
Nauczyciele Kwalifikacje Nauczany 

przedmiot 

Dodatkowe funkcje 

Marzena 

Bartłomiejczak 

nauczyciel 

dyplomowany 

Pedagogika 
wczesnoszkolna i 
artystyczna – mgr 
Gimnastyka korekcyjna – 
studia podyplomowe 
Wychowanie do życia w 
rodzinie – studia 
podyplomowe 
Nauczanie integrujące i 
terapia pedagogiczna – 
studia podyplomowe 
Zarządzanie oświatą – 
studia podyplomowe 

Kształcenie 
zintegro- 
wane 
Wychowa- 
nie do życia 
w rodzinie 

Wychowawca w kl. I-III 
Opiekun kółka 
plastycznego 
Koordynator akcji „Szkoła 
bez przemocy” oraz 
„Ratujmy kasztanowce” 
Wolontariusz akcji 
„Ratujemy i uczymy 
ratować” 
Organizator wycieczek 
Oprawa artystyczno-
dekoracyjna imprez 

Urszula 

Czerwińska 

nauczyciel 

dyplomowany 

Nauczanie początkowe i 
wychowanie przedszkolne 
– mgr 
Oligofrenopedagogika – 
studia podyplomowe 
Nauczanie integrujące i 
terapia pedagogiczna – 
studia podyplomowe 

Kształcenie 
zintegro- 
wane 

Wychowawca w kl. I-III 
Koordynator akcji WOŚP 
Wolontariusz akcji 
„Ratujemy i uczymy 
ratować” 

Ewa Fraszczyk 

nauczyciel 

dyplomowany 

Filologia polska – mgr 
Bibliotekoznawstwo – 
studia podyplomowe 
Zarządzanie oświatą-studia 
podyplomowe 
Logopedia-studia podypl. 
Historia-studia podypl. 
Filologia polska-studia 
podyplomowe 

Język polski – 
kl. V-VI 
 

Wychowawca w kl. IV-VI 
Biblioteka  
Opiekun koła teatralnego 
Opiekun SU 
Sklepik szkolny 
Szkolny fotograf i 
dokumentalista 

Katarzyna 

Górnik 

nauczyciel 

dyplomowany 

Pedagogika szkolna, 
nauczanie początkowe z 
logopedią – mgr 
Gimnastyka korekcyjna-
studia podyplomowe 
Logopedia-studia 
podyplomowe 
Zarządzanie oświatą-studia 
podyplomowe 

Kształcenie 
zintegrowane 

Wychowawca w kl. I-III 
Zajęcia logopedyczne. 
Szkolny fotograf, opiekun 
szkolnej galerii 
internetowej, współautor 
stronki, którą czytasz 

Waldemar 

Jurczyk 

nauczyciel 

mianowany 

Wychowanie muzyczne – 
mgr 
Sztuka – studia 
podyplomowe 

Muzyka 
Plastyka 
Technika 

Opiekun kółka 
instrumentalnego 
Opiekun kółka 
technicznego 
Oprawa muzyczno-
techniczna imprez i 



uroczystości 

Agnieszka 

Kalęba 

nauczyciel 

mianowany 

Filologia angielska - 
licencjat 

Język 
angielski 

Opiekun kółka języka 
angielskiego 
Organizator konkursów z 
języka angielskiego 
Filmowanie imprez i 
uroczystości szkolnych 

Bożenna 

Matczak 

nauczyciel 

dyplomowany 

Nauczanie początkowe – 
mgr 
Historia – studia 
podyplomowe 
Zarządzanie oświatą – 
studia podyplomowe 

Język polski – 
kl. IV 
Historia  

Dyrektor szkoły 
Koordynator PPWOW 
Inicjator powstania Klubu 
Seniora i członek 
Stowarzyszenia „Aktywni 
Razem” 
Kierownik Świetlicy 
Socjoterapeutycznej 
Organizator wolontariatu 
Organizator półkolonii 
letnich 

Ewa Nuszkiewicz 

nauczyciel 

dyplomowany 

Matematyka – mgr 
Informatyka – studia 
podyplomowe 
Zarządzanie oświatą – 
studia podyplomowe 

Matematy- 
ka 
Informatyka  

Wychowawca w kl. IV-VI 
Opiekun koła 
informatyczno-
matematycznego 
Społeczny Inspektor Pracy 
Organizator Zielonych Szkół 
Szkolny fotograf 
Koordynator akcji 
ekologicznych 

Iwona Różycka 

nauczyciel 

mianowany 

Edukacja wczesnoszkolna z 
arteterapią – mgr 
Wychowanie przedszkolne 
z terapią pedagogiczną – 
studia podyplomowe 

Wychowa- 
nie przed- 
szkolne 

Wychowawca zerówki 
Koordynator akcji „Góra 
Grosza” 
Oprawa dekoracyjno-
artystyczna imprez 

Marlena Siuda 

nauczyciel 

dyplomowany 

Teologia w zakresie 
katechetyki - mgr 

religia Organizator konkursów i 
uroczystości o tematyce 
religijnej 
Opiekun koła 
katechetycznego 
Oprawa muzyczna 
uroczystości 

Jan 

Wojciechowski 

nauczyciel 

dyplomowany 

AWF –mgr 
Przyroda – studia 
podyplomowe 
Informatyka – studia 
podyplomowe 

Wychowa- 
nie fizyczne 
Przyroda 

Wychowawca w kl. IV-VI 
Opiekun SKS 
Opiekun kółka 
ekologicznego 
Organizator konkursów 
ekologicznych 
Organizator wyjazdów na 
basen 



 


