
KADRA  

     Tworząc przyjazną, rodzinną atmosferę, chcemy zapewnić naszym dzieciom warunki      

do wszechstronnego rozwoju w poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji oraz tworzyć klimat 

sprzyjający pełnemu i harmonijnemu rozwojowi wychowanków. Pragniemy aby nasze 

przedszkolaki wyrosły na osoby radosne, kreatywne, samodzielne i odpowiedzialne. Bogaty 

program dydaktyczny umożliwia im rozbudzanie zainteresowań , a bliski kontakt ze sztuką 

wykształca w nich wrażliwość estetyczną i emocjonalną. Przedszkole zatrudnia nauczycieli    

z wysokimi kwalifikacjami pedagogicznymi, którzy nadal chętnie doskonalą swoje 

umiejętności na kursach , warsztatach i studiach podyplomowych. Wspólną cechą wszystkich 

naszych nauczycieli jest zaangażowanie w kontakt z dziećmi i ich rodzicami, troskliwość, 

cierpliwość i szacunek dla indywidualności każdego człowieka.  

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  

mgr Renata Zimnicka- nauczyciel dyplomowany 

godziny pracy dydaktycznej:  

czwartek      12.30 -15.30  

piątek            8.00 -11.00  

godziny pracy administracyjnej:  

poniedziałek   9.00 - 14.00 

wtorek            9.00 - 13.00  

środa             10.00 - 14.30 

czwartek        15.30 - 17.00 

piątek             11.00 - 14.30  

   

NAUCZYCIELE  

mgr Diaczenko Agata - nauczyciel dyplomowany   

mgr Durasiewicz Marlena - nauczyciel kontraktowy (zastępstwo)  

mgr Gozdór Renata - nauczyciel dyplomowany   

mgr Iwańczyk- Dziedzic Emilia - nauczyciel kontraktowy 

(zastępstwo)   
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mgr Jarek Iwona - nauczyciel dyplomowany  

 mgr Kapusta Wioletta - nauczyciel kontraktowy   

mgr Kierzkowska Justyna - nauczyciel dyplomowany   

mgr Kołtun Aneta - nauczyciel mianowany   

mgr Kondej Paulina - nauczyciel mianowany   

 mgr Lesiak Marta - nauczyciel kontraktowy (urlop wychowawczy)  

 mgr Lis- Wnukowska Aneta - nauczyciel kontraktowy (zastępstwo)   

mgr Lutka Alicja - nauczyciel dyplomowany   

mgr Moris Monika - nauczyciel mianowany (urlop macierzyński)   

mgr Nogalska Patrycja - nauczyciel kontraktowy (zastępstwo)   

mgr Przybylska Aldona - nauczyciel dyplomowany   

mgr Pudzianowska Aneta - nauczyciel dyplomowany  

 mgr Siek- Dabińska Aneta - nauczyciel kontraktowy (zwolnienie lekarskie)   

mgr Sobień Agnieszka - nauczyciel dyplomowany (urlop macierzyński)   

mgr Stępniak Kinga- nauczyciel dyplomowany   

mgr Tkaczyk Katarzyna - nauczyciel dyplomowany   

mgr Tusińska Joanna - nauczyciel dyplomowany  

mgr Tuzimek- Rola Karolina - nauczyciel kontraktowy (urlop macierzyński)  

mgr Wakuła Agnieszka - nauczyciel dyplomowany   

mgr Wójcik Monika - nauczyciel kontraktowy (zastępstwo)   

mgr Zielińska Ewa  - nauczyciel dyplomowany   

mgr Zielonka Izabela - nauczyciel dyplomowany 

  RELIGIA  

mgr Małgorzata Kopera - nauczyciel dyplomowany  

JĘZYK ANGIELSKI  



mgr Natalia Hanke 
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