
 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi  

im. Bohaterów Westerplatte w Kielnie 

 

Nauczyciel 
 

Przedmiot 

Kułaga Joanna 
język polski, logopedia, nauczyciel współorganizujący 

kształcenie 

Flis-Gudalewicz Ewa język angielski, nauczyciel współorganizujący kształcenie 

Golik Aleksandra historia, informatyka, technika 

Apostel Bernadeta edukacja wczesnoszkolna, wychowawca 3a 

Banaszkiewicz Magdalena 
nauczyciel współorganizujący kształcenie, edukacja 

wczesnoszkolna 

Bieszk Karolina 
nauczyciel współorganizujący kształcenie, edukacja 

wczesnoszkolna 

Brzezowska-Wanat Aldona  język polski, wychowawca 8c 

Czapiewska Ewelina  matematyka, nauczyciel współorganizujący kształcenie 

Czoska Emilia  wychowanie przedszkolne, wychowawca 0b 

Dacko Barbara muzyka 

Dubinetskaya Tatsiana  wychowanie przedszkolne, wychowawca 0d 

Dyńka Monika  nauczyciel współorganizujący kształcenie, wychowawca 8a 

Formella Angelika  
edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim, technika, 

plastyka, wychowawca 2c 

Galińska Izabela  nauczyciel współorganizujący kształcenie, wychowawca 4a 

Głodkowska-Topolewska 

Świętosława 

język niemiecki, nauczyciel współorganizujący kształcenie, 

rehabilitacja 

Grudziecka Marianna  matematyka, język niemiecki 

Guzik Aleksandra  
język niemiecki, nauczyciel współorganizujący kształcenie, 

wychowawca 6a 

Hładzio Barbara nauczyciel współorganizujący kształcenie 

Holk-Łebińska Sylwia  język polski, wychowawca 8c 

Jażdżewski Marcin nauczyciel współorganizujący kształcenie 

Kalkowska Bożena  
religia, historia, wiedza o społeczeństwie, nauczyciel 

współorganizujący kształcenie, wychowawca 7b 

Kalkowska Maria  edukacja wczesnoszkolna, etyka, wychowawca 3c 

Karwowska-Dawid Paulina język angielski, edukacja wczesnoszkolna 

Klein Beata  edukacja wczesnoszkolna, plastyka, wychowawca 1c 

Kolasińska Joanna wychowanie fizyczne 

Kołomecka Sylwia  chemia, biologia, przyroda, wychowawca 5b 

Krause-Oczk Ludwika religia, język kaszubski, historia i kultura Kaszub 

Lachowicz Szymon wychowanie fizyczne 

Littwin Maja  
edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel współorganizujący 

kształcenie, wychowawca 1a 

Miotke Danuta  
historia, wiedza o społeczeństwie, nauczyciel 

współorganizujący kształcenie 

Mischka Anna  edukacja wczesnoszkolna, geografia, wychowawca 1b 

Oleszczuk Katarzyna  
wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna z 

językiem angielskim, język angielski, nauczyciel 

współorganizujący kształcenie, wychowawca 0a 



Pawlaczyk Izabela  
wychowanie fizyczne, nauczyciel współorganizujący 

kształcenie 

Peliksze Ewa  
edukacja wczesnoszkolna, religia, nauczyciel 

współorganizujący kształcenie, wychowawca 2b 

Piotrzkowska Patrycja 
nauczyciel współorganizujący kształcenie, edukacja 

wczesnoszkolna 

Pranczk Olga  
edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel współorganizujący 

kształcenie, wychowawca 3b 

Richert Monika  edukacja wczesnoszkolna, wychowawca 1d 

Rohde Jowita  nauczyciel współorganizujący kształcenie, wychowawca 7a 

Rybak Natalia  informatyka 

Stefaniak Anna  matematyka 

Stępień Sylwia  język angielski 

Szczodrowska Magdalena biologia, nauczyciel świetlicy 

Szumborski Marcin  wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa 

Strzałkowski Paweł religia 

Szymerkowska Iwona  
nauczyciel współorganizujący kształcenie, edukacja 

wczesnoszkolna, wychowawca 5a 

Toporek-Gosz Małgorzata  
nauczyciel współorganizujący kształcenie, edukacja 

wczesnoszkolna, wychowawca 8b 

Ułasik Wioleta  
matematyka, fizyka z astronomią, nauczyciel 

współorganizujący kształcenie, wychowawca 4b 

Wierzbicka Katarzyna  
edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne, 

wychowawca 2a 

Wilczewska Mirosława  
edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne, 

wychowawca 2d 

Witkowska Anna  wychowanie przedszkolne, wychowawca 0c 

Wróblewska Anetta 
język polski, nauczyciel współorganizujący kształcenie, 

wychowawca 6b 

 

 

 

 


