
KADRA NAUCZYCIELSKA SP 2 W SIEWIERZU  

 ROK SZKOLNY 2021/2022 

L.P. IMIĘ I 

NAZWISKO 

NAUCZYCIELA 

NAUCZANY PRZEDMIOT, 

WYCHOWAWSTWO 

1. 
Górnisiewicz 

Joanna - dyrektor 

 

 biologia   

 

2. Katarzyna Sikorska 

wychowawstwo w oddziale przedszkolnym (5, 

6 –latki) 

 oddział przedszkolny  

 logorytmika  

 terapia log. (rewalidacja) 

 plastyka  

 

 

3. 
Justyna 

Wystrychowska  

wychowawstwo w oddziale przedszkolnym (3, 

4 –latki) 

 oddział przedszkolny  

 logorytmika  

 

4. Żołądź Joanna 

wychowawstwo w klasie I 

 edukacja wczesnoszkolna w klasie I  

 zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze kl. 

I  

 kółko plastyczne  

 

5. 
Dagmara Małota - 

Machura 

wychowawstwo w klasie II 

 edukacja wczesnoszkolna w klasie II  

 zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w 

klasie II 

 terapia ręki SI (PPP)  

 zajęcia korekcyjno - kompensacyjne  

 terapia logopedyczna (rewalidacja)  

 

6. 
Tyburkiewicz Aneta 

wychowawstwo w klasie III 

 edukacja wczesnoszkolna w kl. III  

 zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze 

w klasie III  

 zajęcia logopedyczne  

 rewalidacja logopedyczna 



(rewalidacja)  

7. 
Renata 

Chmielowska 

wychowawstwo w klasie VII 

 j. polski w klasie VI, VII  

 EDB  

 zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze  

 zajęcia rewalidacyjne  

 zajęcia z umiejętności uczenia się  

 świetlica  

8. Barbara Pawińska 

wychowawstwo w klasie VIII 

 historia  

 WOS  

 wych. do życia w rodzinie 

 biblioteka  

 kółko czytelnicze  

9. Drezler Magdalena 

 język angielski  

 j. angielski w oddziale przedszkolnym  

10 Aneta Bednarz 

wychowawstwo w klasie IV 

 język polski 

 zajęcia rozwijające z j. polskiego  

 zajęcia z j. polskiego z cudzoziemcami  

 świetlica  

11 Chudy Justyna  

wychowawstwo w klasie V 

 matematyka  

 zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze  

 zajęcia rozwijające z matematyki  

12 Szymiec Urszula 

wychowawstwo w klasie VI 

 religia 

 świetlica  

13. Kańtoch Bartosz 

 wychowanie fizyczne  

 gry i zabawy  

 zajęcia ruchowe z elementami 

gimnastyki korekcyjnej  

 zajęcia rewalidacyjne  



14. 

Izabela 

Szczepańczyk 

 pedagog  

 zajęcia rewalidacyjne  

 nauczyciel współorganizujący 

kształcenie 

15. Joanna Cesarz 

 j. niemiecki w kl. VIII 

 zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 

 zajęcia rewalidacyjne 

 nauczyciel współorganizujący 

kształcenie 

 

16. Korusiewicz Paweł 

 informatyka  

 technika   

 kółko naukowo - techniczne  

 kółko informatyczne  

 świetlica 

17. Agata Sroka  fizyka  

 18.  Łukasz Owcarz  muzyka 

 19. Katarzyna 

Maciążek 

 przyroda  

 geografia 

20. Sławomir Gębica  chemia  

21. Katarzyna 

Wilczyńska 
 wydłużenie oddziału przedszkolnego 

22. Justyna Borowiecka 
 język niemiecki kl. IV – VII 

 j. niemiecki indywidualnie  

 wydłużenie oddziału przedszkolnego  

23. Katarzyna Gryc  zajęcia projektowe  

24. Mateusz Guzy  zajęcia projektowe  

 


