KADRA PEDAGOGICZNA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU
ROK SZKOLNY 2018/2019
Lp. Nazwisko i imię
nauczyciela
1.

Górnisiewicz
Joanna
dyrektor szkoły

Status
zawodowy

Posiadane kwalifikacje

nauczyciel
mgr - biologia
dyplomowany
studia podyplomowe nauczanie geografii,

Prowadzone zajęcia
 biologia
 geografia

studia podyplomowe nauczanie blokowe przedmiotu
przyroda w kl. IV-VI,
studia podyplomowe zarządzanie i organizacja „Menager w Oświacie”

2.

Tyburkiewicz
Aneta

nauczyciel
mgr - pedagogika w zakresie
dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej,

 edukacja wczesnoszkolna
 zajęcia logopedyczne

studia podyplomowe –
logopedia z glottodydaktyką i
terapią pedagogiczną
studia podyplomowe neurologopedia

3.

Sikorska
Katarzyna

nauczyciel
mgr - pedagogika w zakresie
dyplomowany edukacji przedszkolnej i
wczesnoszkolnej,

 edukacja przedszkolna
 plastyka

studia podyplomowe – sztuka –
muzyka i plastyka

4.

Szymiec Urszula nauczyciel
mgr - pedagogika religijna i
dyplomowany katechetyka oraz pedagogika
społeczno-opiekuńcza
studia podyplomowe –
bibliotekoznawstwo

 religia
 świetlica
 kółko kulinarne

5.

Pawińska
Barbara

nauczyciel
mgr - historia
 historia
dyplomowany
studia podyplomowe - edukacja  WOS
biblioteczna
 biblioteka
studia podyplomowe - WOS
 WDŻ
kurs kwalifikacyjny –
wychowanie do życia w rodzinie  świetlica

6.

Żołądź Joanna

nauczyciel
mgr - pedagogika w zakresie
dyplomowany wczesnej edukacji dziecka,
studia podyplomowe -biologia z
elementami środowiska

 edukacja wczesnoszkolna
 kółko plastyczne
 kółko przyrodnicze

7.

Bartosz Kańtoch

nauczyciel
kontraktowy

mgr - wychowanie fizyczne z
przygotowaniem
pedagogicznym,
studia podyplomowe –
gimnastyka korekcyjno –
kompensacyjna i promocja
zdrowia

8.

Korusiewicz
Paweł

nauczyciel
mianowany

mgr - edukacja techniczno informatyczna z
przygotowaniem
pedagogicznym
kurs kwalifikacyjny oligofrenopedagogika

9.

Chudy Justyna

nauczyciel
mgr - matematyka w zakresie
dyplomowany matematyki nauczycielskiej
studia podyplomowe oligofrenopedagogika






wychowanie fizyczne
SKS
instruktor piłki nożnej
gimnastyka korekcyjna

 technika
 informatyka
 kółko naukowo techniczne
 kółko filmowe
 świetlica

 matematyka
 zajęcia rewalidacyjne
 kółko praktyczno techniczne

10. Owcarz Łukasz

nauczyciel
kontraktowy

mgr – edukacja muzyczna

 muzyka

11. Izabela

nauczyciel
mianowany

lic –pedagogika opiekuńczoresocjalizacyjna

 świetlica

Szczepańczyk

12. Bednarz Aneta

 zajęcia pedagoga
mgr edukacja wczesnoszkolna i
 edukacja przedszkolna
przedszkolna
 zajęcia rewalidacyjne

nauczyciel
mgr – filologia polska
dyplomowany z przygotowaniem
pedagogicznym

 język polski
 zajęcia rewalidacyjne

kurs kwalifikacyjny oligofrenopedagogika

13. Renata
Chmielowska

nauczyciel
mianowany

mgr – filologia polska
studia podyplomowe –
bibliotekoznawstwo

 j. polski
 zajęcia rewalidacyjne
 świetlica

studia podyplomowe –
oligofrenopedagogika
studia podyplomowe - historia

14. Magdalena
Drezler

nauczyciel
mgr – filologia angielska
dyplomowany z przygotowaniem
pedagogicznym
studia podyplomowe –
nauczanie j. angielskiego w
klasach młodszych

 język angielski
 kółko j. angielskiego

15. Beata Pieprzyk

16. Justyna
Borowiecka

nauczyciel
mianowany

nauczyciel
mianowany

17. Dagmara Małota nauczyciel
- Machura

18. Ilona Śmigas

mianowany

mgr - pedagogika w zakresie
edukacji wczesnoszkolnej i
przedszkolnej z edukacją
informatyczną

Maciążek

 plastyka

studia podyplomowe - plastyka

 zajęcia muzyczno taneczne

mgr– filologia niemiecka

 język niemiecki

studia podyplomowe –
edukacja wczesnoszkolna i
przedszkolna

 świetlica

mgr edukacja wczesnoszkolna i 
przedszkolna

studia podyplomowe – rytmika i
taniec

kurs kwalifikacyjny – terapia
ręki

nauczyciel
mgr – fizyka
dyplomowany
studia podyplomowe – chemia
studia podyplomowe matematyka

19. Katarzyna

 edukacja wczesnoszkolna

nauczyciel
mgr - geografia
dyplomowany

edukacja przedszkolna
zajęcia muzyczno –
taneczne
zajęcia rewalidacyjne

 fizyka
 chemia
 kółko naukowe
 świetlica
 przyroda
 geografia
 świetlica

20. Aneta Machura

nauczyciel
mgr – pedagogika społeczna
dyplomowany
studia podyplomowe –
edukacja dla bezpieczeństwa

 EDB

