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Dyrektor – mgr inż. Zbigniew Rusnak – nauczyciel dyplomowany – informatyka 

Wicedyrektor – mgr Renata Prusak  - nauczyciel dyplomowany – język polski, 

zajęcia rozwijające                      

 

Nauczyciele 

 

mgr Małgorzata Bielak nauczyciel dyplomowany Wychowanie przedszkolne 

mgr Magdalena Bryniak nauczyciel dyplomowany 
język angielski, 

zajęcia logopedyczne 
zajęcia rozwijające 

mgr Lidia Czepiel nauczyciel dyplomowany 

matematyka, fizyka  
godz. wychowawcza, 
 zajęcia rozwijające,  

zajęcia z uczniami uzdolnionymi 

ks. dr Piotr Drewniak nauczyciel kontraktowy religia 

mgr Sylwia Dziedzic nauczyciel dyplomowany 
edukacja wczesnoszkolna, 

zajęcia rozwijające 

mgr Dominika Gabryś nauczyciel dyplomowany 

matematyka, technika, , 
informatyka, edukacja 

informatyczna, 
godz. wychowawcza, 

z. dydaktyczno-wyrównawczy 

ks. mgr Paweł Gruszka nauczyciel dyplomowany religia 

mgr Barbara Grzyb nauczyciel dyplomowany język niemiecki, świetlica 

mgr Wioletta Hajek nauczyciel dyplomowany język niemiecki, świetlica 

mgr Anna Hila nauczyciel dyplomowany 
język polski, zajęcia rozwijające, 

godz. wychowawcza, 
z. dydaktyczno-wyrównawczy 

mgr Ewa Karwala  nauczyciel dyplomowany 
edukacja wczesnoszkolna, 

zajęcia rozwijające 

mgr Agnieszka Klimek nauczyciel dyplomowany 
edukacja wczesnoszkolna, 

zajęcia rozwijające 

mgr Dorota Klimek nauczyciel dyplomowany 

edukacja wczesnoszkolna, 
edukacja informatyczna, 

 zajęcia rozwijające, 
z. dydaktyczno-wyrównawczy 

mgr Lidia Krawczyk nauczyciel dyplomowany 
język polski, 

zajęcia rozwijające, 
 godzina wychowawcza 

mgr Marzena Kukla nauczyciel dyplomowany 
edukacja wczesnoszkolna, 

zajęcia rozwijające 

mgr Małgorzata Kuźma-Śliwińska nauczyciel dyplomowany 
matematyka,  

godz. wychowawcza, 
zajęcia rozwijające 

mgr Krystyna Malinowska nauczyciel dyplomowany 
historia, , wychowanie do życia 

w rodzinie,  
godzina wychowawcza 

mgr Krystyna Marzec nauczyciel dyplomowany wychowanie przedszkolne 

mgr Bożena Michalak nauczyciel dyplomowany 

język polski 
zajęcia rewalidacyjne, zajęcia 
korekcyjno-kompensacyjne, 

z. dydaktyczno-wyrównawczy, 
godzina wychowawcza 

mgr Agnieszka Motak nauczyciel dyplomowany WOS, pedagog 

mgr Krystyna Oleksy-Kurcz nauczyciel dyplomowany biblioteka 

mgr Ewa Oleksy-Kuźma nauczyciel dyplomowany wychowanie fizyczne 



mgr Anna Pajor  nauczyciel dyplomowany 
wychowanie fizyczne, 
zajęcia rewalidacyjne, 
gimnastyka korekcyjna 

mgr Maria Pajor  nauczyciel dyplomowany 
język angielski, świetlica, 
godzina wychowawcza 

Mgr Irena Pasionek nauczyciel dyplomowany 
matematyka, przyroda, świetlica,  

z. dydaktyczno-wyrównawczy 

mgr Agnieszka Pijanowska nauczyciel mianowany 
zajęcia rewalidacyjno-

wychowawcze 

mgr Monika Piwowar nauczyciel dyplomowany 
język angielski, świetlica,  

godz. wychowawcza 

mgr Bogusława Połomska-Kuźma nauczyciel dyplomowany 

historia, plastyka,  
wychowanie do życia w rodzinie,  

doradztwo zawodowe, 
godzina wychowawcza 

mgr inż. Agata Rusnak nauczyciel dyplomowany 
chemia, fizyka,   

edukacja dla bezpieczeństwa 

mgr Renata Salabura  nauczyciel dyplomowany biologia, wychowanie fizyczne 

mgr Lucyna Stach nauczyciel dyplomowany 
geografia, 
świetlica,  

zajęcia dla ucz. uzdolnionych 

mgr Zdzisława Wolińska nauczyciel dyplomowany 
edukacja wczesnoszkolna, 

zajęcia rozwijające 

mgr Małgorzata Wygoda nauczyciel dyplomowany 
muzyka,  chór, 

 zespół regionalny,  
świetlica 

mgr Urszula Zelek nauczyciel mianowany 
język angielski, świetlica, zajęcia 

rozwijające 
 


