
 
INFORMACJE DOTYCZ ĄCE KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI 

UJĘTYCH W ARKUSZU ORGANIZACYJNYM 
 

Nr 
kol. 

Nazwisko i imię 
nauczyciela 

Przydzielone do realizacji 
zajęcia edukacyjne1 

Nazwa dokumentu potwierdzającego 
nabycie kwalifikacji 2 

Data wydania dokumentu,  
nazwa instytucji wydającej3 Uwagi 

 
1. 
 
 

Chojkowska Ewa 
nauczyciel  

dyplomowany 
wychowanie przedszkolne 

Dyplom  Studium Wychowania 
Przedszkolnego 
 
Dyplom ukończenia studiów magisterskich 
na kierunku pedagogika w zakresie 
wczesnoszkolna edukacja zintegrowana 

 12 czerwca 1979 r. - Studium 
Wychowania Przedszkolnego im. J. 
Tuwima w Bielsku – Białej 
 
9 lipca 1999 r. - WSP Towarzystwa 
Wiedzy Powszechnej Instytut 
Pedagogiki w Warszawie  
  

 

 
2. 
 
 

Gerlich-Adamaszek  
Monika 

nauczyciel 
mianowany 

wychowanie przedszkolne 

Dyplom ukończenia studiów magisterskich 
na kierunku pedagogika w zakresie 
zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej 
 i wychowania przedszkolnego 

22 czerwca 2004 r. – Uniwersytet 
Śląski w Katowicach   

 

 
3. 
 
 

Piszczek Halina 
nauczyciel 
mianowany 

wychowanie przedszkolne 

Dyplom ukończenia studiów magisterskich 
na kierunku pedagogika w zakresie 
zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej 
 i  przedszkolnej 

23 kwietnia 2003 r. – Uniwersytet 
Śląski w Katowicach   

 

 
4. 
 
 

Jaworska – Nowok 
Maria 

nauczyciel 
mianowany 

wychowanie przedszkolne 

Dyplom ukończenia studiów magisterskich 
na kierunku pedagogika w zakresie 
zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej 
 i wychowania przedszkolnego 
 z językiem angielskim 

12 czerwca 2006 r. – Uniwersytet 
Śląski w Katowicach   

 

 
5. 
 
 

Rak Maria 
nauczyciel 

dyplomowany 
wychowanie przedszkolne 

Dyplom  Studium Wychowania 
Przedszkolnego 
 
Dyplom ukończenia studiów magisterskich 
na kierunku pedagogika w zakresie 
pedagogiki  wczesnoszkolnej 
  

11 czerwca 1982 r. - Studium 
Wychowania Przedszkolnego im. J. 
Tuwima w Bielsku – Białej 
 
6 czerwca 2001 r. – Uniwersytet Śląski 
w Katowicach   

 



 
6. 
 
 

Rolska Ewelina 
nauczyciel 

kontraktowy 
wychowanie przedszkolne 

Dyplom ukończenia studiów magisterskich 
na kierunku pedagogika w zakresie 
zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej 
 i wychowania przedszkolnego 

31 maj 2006 r. – Uniwersytet Śląski  
w Katowicach   

 

 
7. 
 
 

Spendel – Galus 
Agnieszka 
nauczyciel 
mianowany 

wychowanie przedszkolne 

Dyplom ukończenia studiów magisterskich 
na kierunku pedagogika specjalna w 
zakresie pedagogiki niepełnosprawnych 
intelektualnie  
oraz Świadectwo ukończenia Studiów 
Podyplomowych w zakresie ICT, języków 
obcych oraz kształcenia zintegrowanego w 
klasach I – III dla nauczycieli 

28 czerwca 2007 r. 
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. 
Marii Grzegorzewskiej  
w Warszawie  
 
29 luty 2008 r. – Uniwersytet Śląski  
w Katowicach  

 

 
8. 
 
 

Siedlaczek Anna 
nauczyciel 
mianowany 

logopeda 

Dyplom ukończenia studiów magisterskich 
na kierunku pedagogika w zakresie 
pedagogiki  wczesnoszkolnej 
Świadectwo ukończenia studiów 
podyplomowych w zakresie logopedii 

29 maj 2000 r. – Uniwersytet Śląski 
 w Katowicach   
 
15 wrzesień 2001 r. – Uniwersytet 
Śląski w Katowicach   

 

 
9. 
 
 

Grygierzec Joanna 
nauczyciel 
mianowany 

katecheza 

Dyplom ukończenia Papieskiej Akademii 
Teologicznej w Krakowie w zakresie 
katolickiej nauki społecznej. 
Zaświadczenie o posiadaniu przygotowania 
pedagogicznego 

22 czerwca 2007 r.- Papieska 
Akademia Teologiczna w Krakowie 
 
 
11czerwca 2007 r.- Papieska Akademia 
Teologiczna w Krakowie 

 

 
10. 
 

Chudek Marzena 
nauczyciel 

kontraktowy 
wychowanie przedszkolne 

Dyplom ukończenia studiów 
magisterskich na kierunku pedagogika 
 w zakresie zintegrowanej edukacji 
wczesnoszkolnej 
 i wychowania przedszkolnego  

22 czerwca 2005 r. – Uniwersytet 
Śląski w Katowicach   

 

 
11. 
 

Czyż Barbara psycholog 
Dyplom ukończenia studiów magisterskich 
na wydziale Filozoficzno – Historycznym w 
zakresie psychologii 

30 stycznia 1971 r. – uniwersytet 
Jagielloński w Krakowie  

 

                                                                                                                          
 

 



Nr 
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12. 
Siedlaczek Karolina 

nauczyciel 
kontraktowy 

wychowanie przedszkolne 

Dyplom ukończenia studiów  
magisterskich  na kierunku pedagogika 
w specjalności zintegrowana edukacja 
wczesnoszkolna i wychowanie 
przedszkolne 
  

16 październik 2013 r. – Uniwersytet 
Śląski w Katowicach, Wydział 
Etnologii i Nauk o Edukacji   
 
 

 

13. 
Woźniak Kamila 

nauczyciel stażysta wychowanie przedszkolne 

Dyplom ukończenia studiów  
magisterskich  na kierunku pedagogika 
w specjalności zintegrowana edukacja 
wczesnoszkolna 

27 czerwiec 2014 r. – Wyższa Szkoła 
Administracji w Bielsku – Białej  
Wydział Nauk Humanistycznych  
i Społecznych 

 

 
 
14. 
 
 

Dragon Sylwia 
nauczyciel stażysta 

wychowanie przedszkolne  

Dyplom ukończenia Kolegium 
Nauczycielskiego specjalność 
zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i 
wychowanie przedszkolne 
Dyplom ukończenia studiów 
licencjackich 
 

25 maja 2012 r. Kolegium 
Nauczycielski w Bielsku – Białej- 
opieka naukowo dydaktyczna  
Akademia im. J. Długosz w 
Częstochowie.  
25.06.2012 r. 
Akademia im. J. Długosz  
w Częstochowie.  
 

 

Potwierdzam zgodność powyższych danych z dokumentacją zgromadzoną w teczkach akt osobowych ww. nauczycieli. 
 
 


