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Kwalifikacje nauczycieli ZSS w Jarocinie – aktualizacja 09.04.2018r. 

 
 

 

Lp. 

 

Nazwisko i imię 

 

Poziom wykształcenia, 

kierunek/specjalność 

 

Studia podyplomowe 

 

Kursy kwalifikacyjne 

 

Uwagi 

1.  Balcer Anita 

 

nauczyciel 

kontraktowy 

studia magisterskie – Uniwersytet 

im. A. Mickiewicza w Poznaniu  

kierunek: pedagogika  

specjalność: wczesne wspomaganie 

rozwoju dziecka 

 

studia I stopnia, licencjat – Uniwersytet 

im. A. Mickiewicza w Poznaniu  

kierunek: pedagogika  

specjalność: edukacja elementarna  

i terapia pedagogiczna 

 

   

2.  Balicka Magdalena 

 

nauczyciel 

mianowany 

 

studia magisterskie - Uniwersytet  

im. A. Mickiewicza w Poznaniu 

kierunek: pedagogika  

w zakresie edukacji wczesnoszkolnej  

i arteterapii  

(nr dyplomu 14100, rok ukończenia 2004) 

terapia pedagogiczna - Wyższa Szkoła 

Nauk Humanistycznych  

i Dziennikarstwa w Poznaniu  

(nr świadectwa - brak, rok ukończenia 2009) 

 

  

3.  Bartkowiak – 

Bartczak Teresa 
 

nauczyciel 

dyplomowany 

studia magisterskie - Uniwersytet  

im. A. Mickiewicza w Poznaniu - Wydział 

Nauk Społecznych w zakresie pedagogiki 

specjalnej  

(nr dyplomu 1943, rok ukończenia 1982) 

 

oligofrenopedagogika - Wyższa Szkoła 

Pedagogiki Specjalnej  

im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie 

(nr świadectwa – 787/SP/89, rok ukończenia 

1989) 

  

4.  Benedyczak Anna 

 

nauczyciel 

dyplomowany 

studia magisterskie - Wyższa Szkoła 

Pedagogiczna im. Tadeusza 

Kotarbińskiego w Zielonej Górze 

kierunek: pedagogika  

oligofrenopedagogika - Wyższa Szkoła 

Humanistyczna w Lesznie  

(nr świadectwa – 184/311/03,  

rok ukończenia 2003); 
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 w zakresie nauczania początkowego  
(nr dyplomu WP/5764/96, rok ukończenia 

1996) 

 

biochemika w korekcji wad postawy 

ciała; gimnastyka  korekcyjno-

kompensacyjna -  Politechnika Wrocławska  

(nr świadectwa – 227/2001, rok ukończenia 

2001); 

 

pedagogika specjalna, specjalność 

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 

Uniwersytet  

im. A. Mickiewicza w Poznaniu  

(nr świadectwa - brak, rok ukończenia 2008) 

 

5.  Bilska Jolanta 

 

nauczyciel 

dyplomowany 

 

studia magisterskie - Uniwersytet Opolski, 

kierunek: pedagogika w zakresie terapii 

pedagogicznej z pedagogiką specjalną  
(nr dyplomu 20051/HP/04, rok ukończenia 

2004) 

 

 

wychowanie fizyczne dla nauczycieli - 

Akademia Wychowania Fizycznego  

im. E. Piaseckiego w Poznaniu  

(nr świadectwa - brak, rok ukończenia 2007) 

oligofrenopedagogika  

dla nauczycieli  

i wychowawców placówek 

dzieci upośledzonych 

umysłowo - Centrum 

Doskonalenia Zawodowego 

Nauczycieli w Poznaniu 

(nr świadectwa – 57/2005,  

rok ukończenia 2005) 

 

Medyczne Studium 

Zawodowe  

w Poznaniu – 

fizjoterapia – technik 

fizjoterapii 

6.  Cieślak Katarzyna 

 

nauczyciel 

dyplomowany 

 

studia magisterskie – Uniwersytet 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

kierunek: pedagogika  

zakresie pedagogiki specjalnej  

(nr dyplomu 557, rok ukończenia 1995) 

surdopedagogika - Wyższa Szkoła Nauk 

Humanistycznych i Dziennikarstwa  

w Poznaniu 

(nr świadectwa - brak, rok ukończenia 2015); 

 

podstawy seksuologii - Uniwersytet im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu  

(nr świadectwa - brak, rok ukończenia 

2001);  

 

język polski dla nauczycieli - Państwowa 

Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa 

Komeńskiego w Lesznie  

(nr świadectwa - brak, rok ukończenia 2004) 
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7.  Dadok Maria 

 

nauczyciel 

dyplomowany 

 

studia magisterskie - Uniwersytet  

im. A. Mickiewicza w Poznaniu 

w zakresie  pedagogiki nauczania 

początkowego  

(nr dyplomu 3126, rok ukończenia 1986) 

 

 

 

 

 

 

 

oligofrenopedagogika - 

Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli  

w Poznaniu  

(nr świadectwa – 2161,  

rok ukończenia 2006)  

 

 

8.  Daniel Sławomira 

 

nauczyciel 

kontraktowy 

 

 

 

studia magisterskie - Wielkopolska 

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna  

w Środzie Wlkp, 

kierunek: pedagogika  

w specjalności edukacja wczesnoszkolna  

i przedszkolna  

(nr dyplomu 2893, rok ukończenia 2015) 

 

 oligofrenopedagogika - 

Ośrodek Edukacyjny dla 

Nauczycieli  

w Poznaniu  

(nr świadectwa – 

1065/52/10KK/2013,  

rok ukończenia 2013) 

 

9.  Ermanowicz Adam 

 

nauczyciel 

mianowany 

 

 

studia magisterskie - Wyższa Szkoła 

Humanistyczna im. Króla Stanisława 

Leszczyńskiego w Lesznie 

kierunek: pedagogika  

w specjalności pedagogika opiekuńczo – 

wychowawcza  

(nr dyplomu 4802, rok ukończenia 2010);  

 

studia I stopnia, licencjat – Państwowa 

Wyższa Szkoła Zawodowa  

im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie 

kierunek: wychowanie fizyczne  

w zakresie wychowania fizycznego  

z gimnastyką korekcyjno-

kompensacyjną  

(nr dyplomu 3806, rok ukończenia 2007) 

edukacja dla bezpieczeństwa - 

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium  

(nr świadectwa – 10643, rok ukończenia 

2012) 

oligofrenopedagogika  

dla nauczycieli  

i wychowawców placówek 

dzieci upośledzonych 

umysłowo - Centrum 

Doskonalenia Zawodowego 

Nauczycieli w Poznaniu  

(nr świadectwa – 115/2008, 

rok ukończenia 2008); 

 

wychowanie do życia  

w rodzinie - Niepubliczna 

Placówka Doskonalenia 

Nauczycieli Interlis  

w Kaliszu  

(nr świadectwa – 443,  

rok ukończenia 2015)   

 

10.  Ermanowicz 

Wiesława 

 

nauczyciel 

dyplomowany 

studia wyższe zawodowe, licencjat - 

Uniwersytet im. A. Mickiewicza  

w Poznaniu, 

kierunek: filologia polska 

zakresie specjalności nauczycielskiej  

 pedagogika specjalna - 

oligofrenopedagogika - 

Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli w Kaliszu   

(nr świadectwa – 65/03,  

informacje dodatkowe: 

podniesienie 

kwalifikacji - kurs 

gimnastyki korekcyjnej 

128 h (1983 r.) -  
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(nr dyplomu 1519, rok ukończenia 1997) rok ukończenia 2004)   

 

 

Odział Doskonalenia 

Nauczycieli w Kaliszu 

11.  Figaj- Skałbania 

Beata 

 

nauczyciel 

kontraktowy 

 

studia magisterskie – Uniwersytet 

im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 

kierunek: administracja  

(nr dyplomu 39570, rok ukończenia 2007) 

przygotowanie pedagogiczne - Wyższa 

Szkoła Nauk Humanistycznych  

i Dziennikarstwa  

(nr świadectwa - brak, rok ukończenia 2010); 

 

oligofrenopedagogika - Uniwersytet  

im. A. Mickiewicza w Poznaniu  

(nr świadectwa -3878, rok ukończenia 2015); 

 

zintegrowana edukacja przedszkolna  

i wczesnoszkolna – Uniwersytet 

 im. A. Mickiewicza w Poznaniu  

(nr świadectwa - brak, rok ukończenia 

2012); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  Gancarz-Nyczke 

Dominika 

 

bez stopnia awansu 

zawodowego 

studia magisterskie -  Uniwersytet  

im. A. Mickiewicza w Poznaniu  

kierunek: pedagogika specjalna  

specjalność: edukacja i rehabilitacja 

osób z niepełnosprawnością 

intelektualną 

(nr dyplomu 149730, rok ukończenia 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

13.  Godniak Beata 

 

nauczyciel 

mianowany 

 

studia magisterskie – Uniwersytet im. A. 

Mickiewicza w Poznaniu, 

kierunek: edukacja artystyczna  

w zakresie sztuki muzycznej 

(nr dyplomu 56330, rok ukończenia 2008) 

 

 

edukacja i rehabilitacja osób  

z niepełnosprawnością intelektualną 

(oligofrenopedagogika) - Wyższa Szkoła 

Komunikowania, Politologii i Stosunków 

Międzynarodowych w Warszawie  

(nr świadectwa - brak, rok ukończenia 2015); 

logopedia z emisją głosu - Uniwersytet 

Zielonogórski w Zielonej Górze  

(nr świadectwa - 8339, rok ukończenia 2012) 

 

 

oligofrenopedagogika - 

Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli w Poznaniu  

(nr świadectwa – 3700,  

rok ukończenia 2015) 
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14.  Grala Jadwiga 

 

nauczyciel 

dyplomowany 

 

studia magisterskie - Uniwersytet  

im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 

w zakresie pedagogiki specjalnej 

(nr dyplomu 4585, rok ukończenia 1991) 

usprawnianie dzieci ze sprzężonymi 

niepełnosprawnościami – Akademia 

Pedagogiki Specjalnej w Warszawie  

(nr świadectwa – brak, rok ukończenia 2001); 

 

 

 

 

 

 

 

15.  Gruchalska Anna 

 

nauczyciel 

dyplomowany 

 

studia magisterskie – Uniwersytet  

im. A. Mickiewicza w Poznaniu 

kierunek: pedagogika  

w zakresie resocjalizacji  

(nr dyplomu 9939, rok ukończenia 2004) 

 

 

 pedagogika opiekuńcza 

(kwalifikacje specjalistyczne  

do pracy opiekuńczo 

wychowawczej) - Centrum 

Doskonalenia Zawodowego 

Nauczycieli w Poznaniu  

(nr świadectwa – 47/2005,  

rok ukończenia 2005); 

 

oligofrenopedagogika  

dla nauczycieli  

i wychowawców placówek 

dzieci upośledzonych 

umysłowo - Centrum 

Doskonalenia Zawodowego 

Nauczycieli w Poznaniu  

(nr świadectwa – 110/2004, 

rok ukończenia 2001) 

 

16.  Gruchalska Regina 

 

nauczyciel 

dyplomowany 

 

studia magisterskie – Uniwersytet  

im. A. Mickiewicza w Poznaniu 

kierunek: pedagogika  

w zakresie nauczania początkowego 

i wychowania przedszkolnego 

(nr dyplomu 234, rok ukończenia 1994) 

 

 

 

 

 

 

 

 

oligofrenopedagogika  

dla nauczycieli  

i wychowawców placówek 

dzieci upośledzonych 

umysłowo - Centrum 

Doskonalenia Zawodowego 

Nauczycieli w Poznaniu  

(nr świadectwa – 69/2005, 

rok ukończenia 2005) 

 

 

17.  Hendler Beata 

 

nauczyciel 

dyplomowany 

studia magisterskie – Uniwersytet 

 im. A. Mickiewicza w Poznaniu 

kierunek: pedagogika  

w zakresie pedagogiki opiekuńczo-

surdopedagogika - Wyższa Szkoła 

Humanistyczna w Lesznie  

(nr świadectwa – 2874/2764/2007, rok 

ukończenia 2007);  
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 wychowawczej  

(nr dyplomu 8421, rok ukończenia 2004); 

 

studia wyższe, licencjat - Dolnośląska 

Szkoła Wyższa Edukacji we Wrocławiu 

kierunek: pedagogika specjalna  

w zakresie oligofrenopedagogiki  

(nr dyplomu 505, rok ukończenia 2001); 

 

Pedagogiczne Studium Techniczne  

w Lesznie – meblarstwo (nr dyplomu 

168/93/94, rok ukończenia 1994) 

 

gimnastyka korekcyjna dla nauczycieli - 

Akademia Wychowanie Fizycznego we 

Wrocławiu  

(nr świadectwa – brak, rok ukończenia 2015) 

 

18.  Hylewicz Julia 

 

nauczyciel stażysta 

studia magisterskie – Uniwersytet Opolski 

kierunek: psychologia  

w zakresie psychologii klinicznej 

(nr dyplomu 97833, rok ukończenia 2015) 

kwalifikacje pedagogiczne do nauczania 

przedmiotów ogólnokształcących  

i zawodowych we wszystkich typach szkół  

i placówek - Wyższa Szkoła Humanistyczno-

Ekonomiczna w Brzegu  

(nr świadectwa – brak, rok ukończenia 2015); 

 

edukacja i rehabilitacja osób  

z niepełnosprawnością intelektualną -  

oligofrenopedagogika – Studium 

Doskonalenia Menedżerów Oświaty  

w Kaliszu  

(nr świadectwa – brak, rok ukończenia 2017) 

 

  

19.  Ignasiak 

Katarzyna 

 

nauczyciel 

kontraktowy 

 

studia magisterskie – Wielkopolska 

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna  

w Środzie Wlkp. 

kierunek: pedagogika w specjalności 

edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna  

(nr dyplomu 348/0466/M, rok ukończenia 

2013) 

licencjat - Uniwersytet im. A. Mickiewicza 

w Poznaniu, 

kierunek: pedagogika specjalna  

w specjalności edukacja i rehabilitacja 

wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji 

dziecka z autyzmem – Collegium Da Vinci 

w Poznaniu  

(nr świadectwa – brak, rok ukończenia 2016) 
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osób z niepełnosprawnością 

intelektualną  

(nr dyplomu 97654, rok ukończenia 2011) 
 

20.  Jelak Julia 

 

nauczyciel 

kontraktowy 

 

studia magisterskie - Uniwersytet  

im. A. Mickiewicza w Poznaniu 

kierunek: pedagogika  

w zakresie resocjalizacji  

(nr dyplomu 95643, rok ukończenia 2011); 

 

licencjat  - Uniwersytet  

im. A. Mickiewicza w Poznaniu 

kierunek: pedagogika  

w zakresie pracy socjalnej i resocjalizacji  

(nr dyplomu 65140, rok ukończenia 2009) 
 

oligofrenopedagogika - Wyższa Szkoła 

Humanistyczna im. Króla Stanisława 

Leszczyńskiego w Lesznie  

(nr świadectwa – 6383/PD/6188/2013,  

rok ukończenia 2013); 

 

wychowanie fizyczne i gimnastyka 

korekcyjna – Wyższa Szkoła Gospodarki  

w Bydgoszczy  

(nr świadectwa – 8995, rok ukończenia 

2017) 

  

21.  Jurga Liliana 

 

nauczyciel 

dyplomowany 

 

studia magisterskie – Uniwersytet 

 im. A. Mickiewicza w Poznaniu  

w zakresie pedagogiki specjalnej  

(nr dyplomu 4417, rok ukończenia 1990); 

 

Zaświadczenie z UAM, że studia  

w zakresie pedagogiki specjalnej dają 

kwalifikacje w zakresie edukacji  

i rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

intelektualnie  

gimnastyka  korekcyjno-kompensacyjna -

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  

w Lesznie  

(nr świadectwa – brak, rok ukończenia 2001) 

    

  

22.  Kaczmarek Anna 

 

nauczyciel 

dyplomowany 

 

Studia magisterskie – Uniwersytet  

im. A. Mickiewicza w Poznaniu 

kierunek: pedagogika  

w zakresie wychowania przedszkolnego  

i nauczania początkowego  

(nr dyplomu 521, rok ukończenia 1996) 

 

przedsiębiorczość - Państwowa Wyższa 

Szkoła Zawodowa w Kaliszu  

(nr świadectwa – brak, rok ukończenia 2002); 
 

organizacja i zarządzanie oświatą -  

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  

w Kaliszu  

(nr świadectwa – brak, rok ukończenia 2000) 

bibliotekoznawstwo - 

Niepubliczna Placówka 

Doskonalenia Nauczycieli 

Interlis w Kaliszu  

(nr świadectwa – 63/2013,  

rok ukończenia 2013); 

 

kwalifikacje w zakresie 

sprawowania nadzoru 

pedagogicznego - Ośrodek 

Kształcenia Ustawicznego 

Nauczycieli w Lesznie  
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(nr świadectwa – 931,  

rok ukończenia 2005) 

 

23.  Kaczmarek 

Aurelia 

 

nauczyciel 

dyplomowany 

 

 

studia magisterskie - Wyższa Szkoła 

Pedagogiczna im. Tadeusza 

Kotarbińskiego w Zielonej Górze 

kierunek: pedagogika  

w zakresie nauczania początkowego  

(nr dyplomu WP/9191/97, rok ukończenia 

1997); 

 

Studium pedagogiczne w Kaliszu  

(nr 497, rok ukończenia 1983) 

pedagogika specjalna - terapia 

pedagogiczna - Uniwersytet  

im. A. Mickiewicza w Poznaniu  

(nr świadectwa – brak, rok ukończenia 1999);  

 

język  niemiecki w edukacji przedszkolnej  

i wczesnoszkolnej - Gnieźnieńska Wyższa 

Szkoła Humanistyczno-Menedżerska 

„Milenium”  

(nr świadectwa – 1133, rok ukończenia 2003) 

 

oligofrenopedagogika dla 

nauczycieli i 

wychowawców placówek 

dzieci upośledzonych 

umysłowo - Centrum 

Doskonalenia Zawodowego 

Nauczycieli w Poznaniu  

(nr świadectwa – 123/2006, 

rok ukończenia 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

24.  Kaczmarek 

Monika 

 

nauczyciel 

kontraktowy 

 

studia magisterskie - Uniwersytet  

im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 

kierunek: pedagogika 

specjalność wczesne wspomaganie 

rozwoju dziecka  

(nr dyplomu 145335, rok ukończenia 2016); 
 

licencjat - Uniwersytet im. A. Mickiewicza 

w Poznaniu 

kierunek: pedagogika 

specjalność edukacja i rehabilitacja osób 

z niepełnosprawnością intelektualną  

(nr dyplomu 126177, rok ukończenia 2014); 
 

licencjat - Uniwersytet im. A. Mickiewicza 

w Poznaniu 

kierunek: filologia 

specjalność: filologia germańska  

(nr dyplomu 139402, rok ukończenia 

2015) 

surdopedagogika - Wyższa Szkoła Bankowa 

w Poznaniu  

(nr świadectwa - 34033, rok ukończenia 

2016) 

  

25.  Kalinowska 

Joanna 

 

nauczyciel 

studia magisterskie – Pomorska Akademia 

Pedagogiczna w Słupsku 

kierunek: wychowanie muzyczne  

(nr dyplomu 12504, rok ukończenia 2002) 

oligofrenopedagogika - Wyższa Szkoła 

Humanistyczna im. Króla Stanisława 

Leszczyńskiego w Lesznie  

(nr świadectwa – 5863/5646/2012, rok 
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kontraktowy 

 

ukończenia 2012); 

 

surdopedagogika - Wyższa Szkoła 

Humanistyczna im. Króla Stanisława 

Leszczyńskiego w Lesznie  

(nr świadectwa – 6378/PD/6234/2013, rok 

ukończenia 2013) 

26.  Kaźmierczak 

Katarzyna 

 

nauczyciel 

kontraktowy 

 

studia magisterskie – Wyższa Szkoła 

Humanistyczna im. Króla Stanisława 

Leszczyńskiego w Lesznie 

kierunek: pedagogika  

specjalność: wychowanie przedszkolne, 

edukacja wczesnoszkolna  

(nr dyplomu 5540, rok ukończenia 2011); 

 

licencjat - Wielkopolska Wyższa Szkoła 

Społeczno- Ekonomiczna w Środzie Wlkp. 

kierunek: pedagogika  

w specjalności pedagogika opiekuńczo- 

wychowawcza z terapią pedagogiczną  

(nr dyplomu 390/P/0484, rok ukończenia 

2009) 

 

 oligofrenopedagogika - 

Ośrodek Edukacyjny dla 

Nauczycieli w Poznaniu  

(nr świadectwa – 

1168/57/10KK/2014,  

rok ukończenia 2014) 

 

 

27.  Klimaszewska 

Agata 

 

nauczyciel 

dyplomowany 

 

studia magisterskie – Uniwersytet  

im. A. Mickiewicza w Poznaniu 

kierunek: pedagogika  

w zakresie bibliotekarstwa i informacji 

naukowej (nr dyplomu 5970,  

rok ukończenia 2002); 

 

kwalifikacje w zawodzie florysta  

(nr dyplomu D/60013398/15,  

rok ukończenia 2015) 

logopedia - Gnieźnieńska Szkoła Wyższa 

Milenium (nr świadectwa – 9877,  

rok ukończenia 2012) 

oligofrenopedagogika dla 

nauczycieli i 

wychowawców placówek 

dzieci upośledzonych 

umysłowo - Centrum 

Doskonalenia Zawodowego 

Nauczycieli  

w Poznaniu (nr świadectwa 

– 107/2006, rok ukończenia 

2006) 

 

28.  Kościelniak Iwona 

 

nauczyciel 

mianowany 

studia magisterskie – Wyższa szkoła 

Pedagogiczna im. Tadeusza 

Kotarbińskiego w Zielonej Górze 

kierunek: pedagogika  

oligofrenopedagogika - Wałbrzyska Wyższa 

Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości  

(nr świadectwa – 1370, rok ukończenia 

2001); 
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 w zakresie nauczania początkowego  

i wychowania przedszkolnego  

(nr dyplomu WP/10128/98, rok 

ukończenia 1998) 

 

 

organizacja i zarządzanie oświatą  

w nowej strukturze edukacyjnej - 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  

w Kaliszu  

(nr świadectwa – brak, rok ukończenia 

2001);  

 

terapia pedagogiczna - Wyższa Szkoła 

Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa  

w Poznaniu (nr świadectwa – brak,  

rok ukończenia 2009) 

 

29.  Krauze-Adamiak 

Katarzyna 

 

nauczyciel 

dyplomowany 

 

studia magisterskie – Akademia 

Techniczno-Rolnicza  

im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy  

w zakresie rolnictwa  

(nr dyplomu 3301/WR, rok ukończenia 

1989); 
 

kwalifikacje pedagogiczne – Studium 

Pedagogiczne, Instytut Kształcenia 

Nauczycieli im. Wł. Spasowskiego – 

ODN w Kaliszu  

(nr świadectwa 105/89, rok ukończenia 

1989); 
 

kwalifikacje uznane przez dyrektora 

szkoły do nauczania biologii i chemii 

(data uznania 14.12. 2000 r.) 

nauczanie blokowe przyrody - Wyższa 

Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna  

w Łodzi  

(nr świadectwa – brak, rok ukończenia 2005); 

 

technika w szkole - Gnieźnieńska Wyższa 

Szkoła Humanistyczno-Menedżerska 

„MILENIUM”  

(nr świadectwa -1735, rok ukończenia 2004); 

 

usprawnianie dzieci ze sprzężonymi 

niepełnosprawnościami - Wyższa Szkoła 

Pedagogiki Specjalnej w Warszawie  

(nr świadectwa – brak, rok ukończenia 2000) 

 

 

 

 

 

 

pedagogika specjalna - 

oligofrenopedagogika - 

Wojewódzki Ośrodek 

Metodyczny w Koninie  

(nr świadectwa – 6/92,  

rok ukończenia 1992) 

 

30.  Krawiec Teresa 

 

nauczyciel 

mianowany 

Kolegium Teologiczne Diecezji Kaliskiej 

w Kaliszu  

(nr dyplomu 81/F, rok ukończenia 1996); 

 

 oligofrenopedagogika -

Wojewódzki Ośrodek 

Metodyczny w Poznaniu  

(nr świadectwa – 17,  
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 Dwuletnie studium katechetyczne - 

Prymasowski Uniwersytet Ludowy  

w Dobieszczyźnie  

(nr dyplomu 21, rok ukończenia 1995) 

 

 

rok ukończenia 1999) 

31.  Krzyżaniak 

Genowefa 

 

nauczyciel 

dyplomowany 

 

studia magisterskie -Wyższa Szkoła 

Pedagogiczna im. Tadeusza 

Kotarbińskiego w Zielonej Górze 

kierunek: pedagogika  

w zakresie nauczania początkowego  

i wychowania przedszkolnego  

(nr dyplomu WP/12100/99,  

rok ukończenia 1999) 

 

 

 

logopedia - Gnieźnieńska Szkoła Wyższa 

„Milenium” 

(nr świadectwa - 9880, rok ukończenia2012); 

 

oligofrenopedagogika - Uniwersytet  

im. A. Mickiewicza w Poznaniu  

(nr świadectwa – 3876, rok ukończenia 2015) 

 

pedagogika opiekuńczo-

wychowawcza - Centrum 

Doskonalenia Zawodowego 

Nauczycieli w Poznaniu  

(nr świadectwa – 172/2007,  

rok ukończenia 2007)   

 

32.  Kubiak Agnieszka 

 

nauczyciel 

dyplomowany 

 

studia magisterskie -Wyższa Szkoła 

Pedagogiczna im. Tadeusza 

Kotarbińskiego w Zielonej Górze 

kierunek: matematyka  

(nr dyplomu 4668/M, rok ukończenia 1998) 

 

geografia dla nauczycieli – Uniwersytet 

Wrocławski  

(nr świadectwa – 97/2008, rok ukończenia 

2008); 

 

informatyka dla nauczycieli - Państwowa 

Wyższa Szkoła Zawodowa  

im. J.A. Komeńskiego w Lesznie  

(nr świadectwa – brak, rok ukończenia 2004); 

 

technika w szkole - Wyższa Szkoła 

Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu  

(nr świadectwa – brak, rok ukończenia 2014) 

 

 

 

oligofrenopedagogika  

dla nauczycieli  

i wychowawców placówek 

dzieci upośledzonych 

umysłowo - Centrum 

Doskonalenia Zawodowego 

Nauczycieli w Poznaniu  

(nr świadectwa – 130/2006, 

rok ukończenia 2006) 

 

 

 

 

 

 

33.  Kubicka - Główny 

Maria 

 

nauczyciel 

studia magisterskie – Uniwersytet  

im. A. Mickiewicza 

kierunek: pedagogika  

w zakresie wychowania przedszkolnego  

doradztwo zawodowe - Gnieźnieńska 

Wyższa szkoła Humanistyczno-

Menedżerska „Milenium” (nr świadectwa – 

2788, rok ukończenia 2005); 

oligofrenopedagogika - 

Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli w Poznaniu;  

 

informacja dodatkowa - 

formy doskonalące: 

gimnastyka 

korekcyjno- 
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dyplomowany 

 

i nauczania początkowego (nr dyplomu 

412, rok ukończenia 1995) 

 

pedagogika szkolna i pomoc 

psychologiczna - Gnieźnieńska Wyższa 

Szkoła Humanistyczno-Menedżerska 

„Milenium” (nr świadectwa – 820,  

rok ukończenia 2003); 

 

zajęcia techniczne z wychowaniem 

komunikacyjnym - Państwowa Wyższa 

Szkoła Zawodowa w Głogowie  

(nr świadectwa – brak, rok ukończenia 

2012) 

 

 

 kompensacyjna (150 

godz.), terapia 

pedagogiczna  

w zakresie prowadzenia 

zajęć korekcyjno-

kompensacyjnych (110 

godz.) 

 

34.  Kuropaczewski 

Michał 

 

nauczyciel 

dyplomowany 

 

studia magisterskie - Uniwersytet  

im. A. Mickiewicza w Poznaniu 

kierunek: filologia 

w specjalności filologia germańska  

(nr dyplomu WF/5384/4806/2011,  

rok ukończenia 2011); 

 

studia magisterskie - Uniwersytet  

im. A. Mickiewicza w Poznaniu 

kierunek: politologia 

w zakresie specjalności stosunki 

międzynarodowe  

(nr dyplomu 687, rok ukończenia 2000);  

 

kwalifikacje uznane przez WKO  

do nauczania wiedzy o społeczeństwie  

w gimnazjum specjalnym 
 

historia – Wyższa Szkoła Techniczno-

Humanistyczna Kadry dla Europy  

(nr świadectwa – brak, rok ukończenia 

2003); 

 

informatyka i technologie informacyjne -  

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  

w Kaliszu  

(nr świadectwa – brak, rok ukończenia 2004) 

oligofrenopedagogika  

dla nauczycieli  

i wychowawców placówek 

dzieci upośledzonych 

umysłowo - Centrum 

Doskonalenia Zawodowego 

Nauczycieli w Poznaniu  

(nr świadectwa – 294/2003, 

rok ukończenia 2003); 

 

kurs pedagogiczny  

dla czynnych zawodowo 

nauczycieli -  

Państwowa Wyższa Szkoła 

zawodowa w Kaliszu  

(nr świadectwa – 200/2001,  

rok ukończenia 2001) 

 

 

 

35.  Leonhard 

Arkadiusz 

 

 

studia magisterskie – Wyższa Szkoła 

Humanistyczna im. Króla Stanisława 

Leszczyńskiego w Lesznie 

kierunek: pedagogika  

 oligofrenopedagogika  

dla nauczycieli  

i wychowawców placówek 

dzieci upośledzonych 
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nauczyciel 

mianowany 

 

w specjalności opiekuńczo 

wychowawczej  

(nr dyplomu 5098, rok ukończenia 2011); 
 

licencjat - Wyższa Szkoła Społeczno- 

Ekonomiczna w Warszawie 

kierunek: pedagogika  

specjalność: pedagogika pracy  

i doradztwa zawodowego  

(nr dyplomu 9583/P/15008, rok 

ukończenia 2006); 
 

Studium Nauczycielskie im. Stanisława 

Jachowicza w Poznaniu - muzyka  

(nr dyplomu 118/92, rok ukończenia 1992)  

 

umysłowo - Centrum 

Doskonalenia Zawodowego 

Nauczycieli w Poznaniu  

(nr świadectwa – 108/2007, 

rok ukończenia 2007) 

 

36.  Łuczak 

Paulina Anna 

 
nauczyciel bez 

stopnia awansu  
 

studia magisterskie - Uniwersytet  

im. A. Mickiewicza w Poznaniu 

kierunek: filologia polska  

w specjalności – nie określono,  

(nr dyplomu 78919, rok ukończenia 2010) 

 

oligofrenopedagogika – edukacja  

i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością 

intelektualną – Collegium Da Vinci  

w Poznaniu  

(nr świadectwa – brak, rok ukończenia 2015); 
 

logopedia – Gnieźnieńska Szkoła Wyższa 

Milenium  

(nr świadectwa – 9885, rok ukończenia 2012) 
 

  

37.  Maciejewska 

Zdzisława 

 

nauczyciel 

mianowany 

 

 

studia magisterskie (mgr inż.) – Akademia 

Rolnicza w Poznaniu 

w zakresie melioracji wodnych  

(nr dyplomu 397, rok ukończenia 1980);  
 

kwalifikacje nabyte do nauczania 

matematyki – wpis na akcie nadania 

stopnia awansu zawodowego nauczyciela 

mianowanego - nr aktu OKS1201/202/2000 

 

 

 

 

arteterapia - Wałbrzyska Wyższa Szkoła 

Zarządzania i Przedsiębiorczości  

(nr świadectwa 1191, rok ukończenia 2001);  

  

studium podyplomowe wiejskiego 

gospodarstwa domowego - Akademia 

Rolnicza w Poznaniu  

(nr zaświadczenia 855, rok ukończenia 1987)  

 

oligofrenopedagogika -  

Centralny Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli  

w Warszawie (nr 

świadectwa – DO-

KO/340/93, rok ukończenia 

1993); 

 

przedmioty 

ogólnokształcące – biologia 

-  Wojewódzki Ośrodek 

Metodyczny w Kaliszu  
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(nr świadectwa – 184/92,  

rok ukończenia 1992) 

 

38.  Maćkowiak 

Grzegorz 

 

nauczyciel 

dyplomowany 

 

studia magisterskie - Uniwersytet  

im. A. Mickiewicza w Poznaniu 

w zakresie nauczania początkowego  

(nr dyplomu 472, rok ukończenia 1993) 

 

organizacja i   zarządzanie – menedżer 

oświacie – Wałbrzyska Wyższa Szkoła  

(nr świadectwa -2496, rok ukończenia 2002); 

 

nadzór pedagogiczny z elementami 

ewaluacji - Gnieźnieńska Wyższa szkoła 

Humanistyczno-Menedżerska „Milenium” 

(nr świadectwa - brak, rok ukończenia 2003); 

 

technika w szkole - Gnieźnieńska Wyższa 

szkoła Humanistyczno-Menedżerska 

„Milenium” 

(nr świadectwa – 4326, rok ukończenia 2006) 

 

oligofrenopedagogika – 

Wojewódzki Ośrodek 

Metodyczny w Kaliszu  

(nr świadectwa – 15/96,  

rok ukończenia 1996) 

 

39.  Majchrzak 

Anna 

 

nauczyciel 

dyplomowany  

 

studia magisterskie - Uniwersytet  

im. A. Mickiewicza w Poznaniu 

kierunek: pedagogika  

w zakresie pedagogiki specjalnej – 

rewalidacja upośledzonych umysłowo  

(nr dyplomu 3685, rok ukończenia 2002) 

 

 

profilaktyka społeczna i resocjalizacja - 

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 

(nr świadectwa – brak, rok ukończenia 2003); 
 

doradztwo zawodowe – studia realizowane  

w ramach projektu MEN  

(nr świadectwa – brak, rok ukończenia 2006); 
 

doradztwo zawodowe – Uniwersytet 

Zielonogórski  

(nr świadectwa – brak, rok ukończenia 2007); 
 

pedagogika przedszkolna i opiekuńczo-

wychowawcza – Gnieźnieńska Wyższa 

Szkoła Humanistyczno-Menedżerska 

„Milenium”  

(nr świadectwa - 6318, rok ukończenia 2009) 

  

40.  Masłowska 

Katarzyna 

 

studia magisterskie - Uniwersytet  

im. A. Mickiewicza w Poznaniu 

kierunek: pedagogika specjalna  
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nauczyciel 

kontraktowy 

 

 

specjalność: pedagogika wspierająca 

uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi  

(nr dyplomu 130177, rok ukończenia 2014); 
 

studia magisterskie - Uniwersytet  

im. A. Mickiewicza w Poznaniu 

kierunek: historia  

specjalność: nauczycielska  

(nr dyplomu 101917, rok ukończenia 2012) 
 

Z suplementu do dyplomu nr 101917 

wynikają kwalifikacje do nauczania 

przedmiotu historia i społeczeństwo  

oraz wiedza o społeczeństwie 
 

licencjat – Uniwersytet  

im. A. Mickiewicza w Poznaniu 

kierunek: historia  

specjalność: kultura polityczna  

(nr dyplomu 96074, rok ukończenia 2011) 

 

41.  Miękus Agnieszka 

 

nauczyciel 

kontraktowy 

 

studia magisterskie - Wielkopolska 

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna  

w Środzie Wlkp.  

kierunek: pedagogika 

w specjalności edukacja wczesnoszkolna  

i przedszkolna  

(nr dyplomu 2194, rok ukończenia 2014) 

 

nauczanie muzyki, plastyki, techniki – 

Collegium da Vinci  Poznań 

(nr świadectwa – brak, rok ukończenia 

2017r) 

oligofrenopedagogika - 

Ośrodek Edukacyjny dla 

Nauczycieli w Poznaniu  

(nr świadectwa - 

927/44/10KK/2012,  

rok ukończenia 2012)  

 

42.  Minta Anna 

 

nauczyciel 

dyplomowany 

 

studia magisterskie – Uniwersytet  

im. A. Mickiewicza w Poznaniu 

kierunek: filologia polska  

w zakresie specjalności nauczycielskiej 

(nr dyplomu 261, rok ukończenia 1995) 

oligofrenopedagogika - Wałbrzyska 

Wyższa Szkoła Zarządzania i 

Przedsiębiorczości  

(nr świadectwa – 1383, rok ukończenia 

2001) 

  

43.  Mysiukiewicz 

Małgorzata 

 

studia magisterskie -  Uniwersytet  

im. A. Mickiewicza w Poznaniu   

w zakresie pedagogiki specjalnej  

gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna -  

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  

w Lesznie  
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nauczyciel 

dyplomowany 

 

 

(nr dyplomu 4507, rok ukończenia 1990); 

 

Zaświadczenie z UAM, że studia  

w zakresie pedagogiki specjalnej dają 

kwalifikacje w zakresie edukacji  

i rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

intelektualnie 

 

(nr świadectwa – brak, rok ukończenia 2001) 

 

 

44.  Nowak Ewa 

 

nauczyciel 

mianowany 

 

 

studia magisterskie - Uniwersytet  

im. A. Mickiewicza w Poznaniu 

kierunek: pedagogika specjalna 

w  zakresie edukacji i rehabilitacji osób  

z niepełnosprawnością intelektualną  

(nr dyplomu 11381, rok ukończenia 2004); 

 

geografia – Uniwersytet Szczeciński 
(nr świadectwa – brak, rok ukończenia 2007); 

 

 

kurs kwalifikacyjny  

dla oświatowej kadry 

kierowniczej– Ośrodek  

Doskonalenia Nauczycieli  

w Poznaniu  

(nr świadectwa – 2758,  

rok ukończenia 2010); 

Ukończyła Poznańską 

Policealną Szkołę 

Farmacji Poznańskiego 

Centrum Edukacji 

45.  Pawlaczyk 

Aleksandra 

 

nauczyciel 

mianowany 

 

 

studia magisterskie – Uniwersytet 

 im. A. Mickiewicza w Poznaniu 

w zakresie  pedagogiki specjalność – 

opiekuńcza  

(nr dyplomu 1133, rok ukończenia 1990) 

nauczanie początkowe - Uniwersytet  

im. A. Mickiewicza w Poznaniu  

(nr świadectwa – brak, rok ukończenia 1999);  

 

technika w szkole - Gnieźnieńska Wyższa 

Szkoła Humanistyczno-Menedżerska  

„Milenium”   

(nr świadectwa – 4328, rok ukończenia 2006) 

 

pedagogika specjalna -

oligofrenopedagogika - 

Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli w Kaliszu  

(nr świadectwa – 69/03,  

rok ukończenia 2004) 

 

 

46.  Pawłowska 

Małgorzata 

 

nauczyciel 

kontraktowy 

 

studia magisterskie - Uniwersytet  

im. A. Mickiewicza w Poznaniu 

kierunek: pedagogika 

w specjalności doradztwo zawodowe  

i personalne  

(nr dyplomu 90838, rok ukończenia 2011) 

 

logopedia – Wyższa Szkoła Pedagogiki  

i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu  

(nr świadectwa – 133, rok ukończenia 2013); 
 

edukacja i rehabilitacja osób  

z niepełnosprawnością intelektualną -  

oligofrenopedagogika – Studium 

Doskonalenia Menedżerów Oświaty  

w Kaliszu  

(nr świadectwa – brak, rok ukończenia 2017) 

 

terapia pedagogiczna – 

Ośrodek doskonalenia 

Nauczycieli w Kaliszu 

(nr świadectwa – 43/2013, 

rok ukończenia 2013) 

 

47.  Pielarczyk Justyna 

 

nauczyciel 

studia magisterskie - Uniwersytet  

im. A. Mickiewicza w Poznaniu 

kierunek: pedagogika 

logopedia – Wyższa Szkoła Pedagogiki  

i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu  

(nr świadectwa – 150, rok ukończenia 2013) 
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mianowany 

 
w zakresie pedagogiki specjalnej – 

rewalidacja upośledzonych umysłowo  

(nr dyplomu 37681, rok ukończenia 2006) 

 

48.  Piętka - 

Remblewska 

Żaneta 

 

nauczyciel 

mianowany 

 

 

 

studia magisterskie - Uniwersytet  

im. A. Mickiewicza w Poznaniu 

kierunek: filologia polska 

w zakresie specjalności nauczycielskiej 

(nr dyplomu 36012, rok ukończenia 2006) 

 

oligofrenopedagogika – Wyższa Szkoła  

Humanistyczna w Lesznie  

(nr świadectwa – 2668/2717/2007, rok 

ukończenia 2007); 

 

logopedia - Gnieźnieńska Szkoła Wyższa 

Milenium  

(nr świadectwa – 11200, rok ukończenia 

2013) 

 

  

49.  Podkówka 

Katarzyna 

 

nauczyciel stażysta 

studia I stopnia, licencjat - Uniwersytet  

im. A. Mickiewicza w Poznaniu 

kierunek: pedagogika specjalna 

w specjalności edukacja i rehabilitacja 

osób z niepełnosprawnością intelektualną  

(nr dyplomu 127612, rok ukończenia 2014) 

 

wychowanie przedszkolne i edukacja 

wczesnoszkolna - Collegium DA VINCI  

w Poznaniu   

(nr świadectwa – brak, rok ukończenia 2016) 

  

50.  Porzucek Izabela 

 

 

nauczyciel 

dyplomowany 

 

studia magisterskie - Uniwersytet  

im. A. Mickiewicza w Poznaniu 

kierunek: pedagogika  

w zakresie pedagogiki specjalnej  

(nr dyplomu 1135, rok ukończenia 1998); 

 

Zaświadczenie z UAM, że studia  

w zakresie pedagogiki specjalnej dają 

kwalifikacje w zakresie edukacji  

i rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

intelektualnie 

 

 

logopedia -  Wyższa Szkoła Pedagogiczna  

w Bydgoszczy  

(nr świadectwa -4121, rok ukończenia 2000); 

 

neurologopedia - Gnieźnieńska Szkoła 

Wyższa Milenium  

(nr świadectwa - 4915, rok ukończenia 2016)  

 

 

 

 

51.  Przybylska – 

Ratajczak 

Magdalena 

studia magisterskie - Uniwersytet  

im. A. Mickiewicza w Poznaniu 

kierunek: pedagogika 

przygotowanie pedagogiczne /studia 

kwalifikacyjne/ -  Gnieźnieńska Wyższa 

Szkoła Humanistyczno-Menedżerska 
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nauczyciel 

kontraktowy 

 

 

w zakresie resocjalizacji  

(nr dyplomu 52497, rok ukończenia 2008) 

 

„Milenium”  

(nr świadectwa -8586, rok ukończenia 2010); 

 

oligofrenopedagogika – edukacja 

 i rehabilitacja osób  

z niepełnosprawnością intelektualną - 

Collegium DA VINCI  

w Poznaniu  

(nr świadectwa - brak, rok ukończenia 2016); 

 

tyflopedagogika - Collegium DA VINCI  

w Poznaniu 

(nr świadectwa – brak, rok ukończenia 2017) 

 

52.  Przybyłka 

Katarzyna 

 

nauczyciel 

mianowany 

 

 

studia magisterskie - Uniwersytet  

im. A. Mickiewicza w Poznaniu 

kierunek: pedagogika  

w zakresie pedagogiki specjalnej  

(nr dyplomu 1051, rok ukończenia 1998); 

 

Zaświadczenie z UAM, że studia  

w zakresie pedagogiki specjalnej dają 

kwalifikacje w zakresie edukacji  

i rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

intelektualnie 

 

pedagogika specjalna – terapia    

pedagogiczna - Uniwersytet  

im. A. Mickiewicza w Poznaniu  

(nr świadectwa – brak, rok ukończenia 2001) 

 

  

53.  Przymusińska  

Monika 

 

nauczyciel 

mianowany 

 

studia magisterskie - Uniwersytet 

Jagielloński,  

kierunek: pedagogika 

w zakresie  pedagogika społeczno-

opiekuńcza  

(nr dyplomu 1002000, rok ukończenia 

2007); 

 

licencjat  - Wyższa Szkoła Humanistyczna 

w Lesznie,  

kierunek: pedagogika 

plastyka, muzyka i wiedza   

o kulturze - Wyższa Szkoła Nauk 

Humanistycznych i Dziennikarstwa  

(nr świadectwa – brak, rok ukończenia 2012); 
 

tyflopedagogika - Wyższa Szkoła Nauk 

Humanistycznych i Dziennikarstwa  

w Poznaniu  

(nr świadectwa - brak, rok ukończenia 2010) 

oligofrenopedagogika  

dla nauczycieli  

i wychowawców placówek 

dzieci upośledzonych 

umysłowo - Centrum 

Doskonalenia Zawodowego 

Nauczycieli w Poznaniu  

(nr świadectwa 103, rok 

ukończenia 2009) 
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w zakresie  pedagogika opiekuńczo-

wychowawcza  

(nr dyplomu 719, rok ukończenia 2005) 

 

54.  Raźniak Joanna 
 

nauczyciel 

kontraktowy  
 

studia magisterskie – Wielkopolska 

Wyższa Szkoła Społeczno – Ekonomiczna  

w Środzie Wlkp.  

kierunek: pedagogika  

w specjalności edukacja wczesnoszkolna  

i przedszkolna,  

(nr dyplomu 53/0227/M, rok ukończenia 

2012); 

 Kurs kwalifikacyjny  

z zakresu 

oligofrenopedagogiki  

dla nauczycieli  

|i wychowawców placówek  

dla dzieci upośledzonych 

umysłowo – Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli  

„ Eskulap” w Krotoszynie  

(nr świadectwa 19/2015,  

rok ukończenia 2015) 

 

55.  Seifert-Bandosz 

Marta 

 

nauczyciel 

kontraktowy 

 

studia magisterskie - Uniwersytet  

im. A. Mickiewicza w Poznaniu 

kierunek: pedagogika specjalna 

w specjalności edukacja i rehabilitacja 

osób z niepełnosprawnością intelektualną  

(nr dyplomu 117153, rok ukończenia 2013) 

surdopedagogika - Uniwersytet  

im. A. Mickiewicza w Poznaniu  

(nr świadectwa – 6173, rok ukończenia 2017) 

 

  

56.  Sikorska Natalia 

 

nauczyciel 

dyplomowany 

studia magisterskie -  Uniwersytet  

im. A. Mickiewicza w Poznaniu  

kierunek: pedagogika  

w zakresie pedagogiki osób  

z niepełnosprawnością intelektualną  

(nr dyplomu 1948, rok ukończenia 2001) 

 

nowoczesne metody fizjoterapii dzieci  

i młodzieży - Akademia Wychowania 

Fizycznego w Warszawie  

(nr świadectwa – brak, rok ukończenia 2003)  

  

57.  Skupin Katarzyna 

 

nauczyciel 

kontraktowy 

 

studia magisterskie -  Uniwersytet  

im. A. Mickiewicza w Poznaniu  

kierunek: pedagogika 

w specjalności wczesne wspomaganie 

rozwoju dziecka  

(nr dyplomu 107417, rok ukończenia 2012); 

licencjat – Wyższa Szkoła Pedagogiki  

i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu 

kierunek: pedagogika 

oligofrenopedagogika – edukacja  

i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością 

intelektualną - Wyższa Szkoła Nauk 

Humanistycznych i Dziennikarstwa  

w Poznaniu  

(nr świadectwa – brak, rok ukończenia 2013) 
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w specjalności edukacja przedszkolna  

i wczesnoszkolna (nr dyplomu 1525/09,  

rok ukończenia 2009); 

 

58.  Smolak Elżbieta 

 

nauczyciel 

kontraktowy 

 

studia magisterskie -  Uniwersytet  

im. A. Mickiewicza w Poznaniu  

kierunek: pedagogika 

w zakresie resocjalizacji  

(nr dyplomu 42289, rok ukończenia 2007); 

 

studia magisterskie -  Uniwersytet  

im. A. Mickiewicza w Poznaniu  

kierunek: socjologia  

(nr dyplomu 30013, rok ukończenia 2006) 

edukacja i rehabilitacja osób  

z niepełnosprawnością intelektualną – 

oligofrenopedagogika - Gnieźnieńska 

Szkoła Wyższa „Milenium”  

(nr świadectwa – 13408, rok ukończenia 

2015); 

 

terapia pedagogiczna - Wyższa Szkoła Nauk 

Humanistycznych i Dziennikarstwa  

w Poznaniu  

(nr świadectwa – brak, rok ukończenia 2014); 

 

logopedia - Wyższa Szkoła Nauk 

Humanistycznych i Dziennikarstwa  

w Poznaniu  

(nr świadectwa – brak, rok ukończenia 2011) 

  

  

59.  Stelmaszyk 

Agnieszka 

 

nauczyciel 

dyplomowany 

 

studia magisterskie -  Uniwersytet  

im. A. Mickiewicza w Poznaniu  

kierunek: pedagogika 

w zakresie pedagogiki specjalnej  

(nr dyplomu 1078 , rok ukończenia 1998) 

pedagogika specjalna, specjalność: 

wczesne wspomaganie - Uniwersytet  

im. A. Mickiewicza w Poznaniu  

(nr świadectwa – brak, rok ukończenia 2008) 

  

60.  Szczepaniak 

Joanna 

 

nauczyciel 

mianowany 

 

 

studia wyższe zawodowe, licencjat – 

Uniwersytet im. A. Mickiewicza  

w Poznaniu 

kierunek: filologia polska  

w zakresie specjalności nauczycielskiej 

(nr dyplomu 13778, rok ukończenia 2004) 

 

 oligofrenopedagogika - 

Ośrodek Edukacyjny dla 

Nauczycieli w Poznaniu  

(nr świadectwa – 

618/31/10KK/2010,  

rok ukończenia 2010)  

 

 

61.  Szymankiewicz 

Elżbieta 

 

studia I stopnia, licencjat – Uniwersytet 

Przyrodniczy w Poznaniu 

kierunek: turystyka i rekreacja 

przygotowanie pedagogiczne /studia 

kwalifikacyjne/ - studia podyplomowe 

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium  
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bez stopnia awansu 

zawodowego 
specjalność: agroturystyka  

(nr dyplomu 35890, rok ukończenia 2014) 

 

studia magisterskie – Akademia 

Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza 

Piaseckiego w Poznaniu 

kierunek: turystyka i rekreacja 

specjalność: menedżer turystyki  

i rekreacji 

(nr dyplomu 35915, rok ukończenia 2016) 

 

 

 

(nr świadectwa 13575, rok ukończenia 2015); 

 

edukacja i rehabilitacja osób  

z niepełnosprawnością intelektualną – 

oligofrenopedagogika - Gnieźnieńska 

Szkoła Wyższa „Milenium”  

(nr świadectwa 14768, rok ukończenia 2016) 

 

 

 

62.  Szymankiewicz  

Irena 

 

nauczyciel 

mianowany 

 

studia magisterskie -  Uniwersytet  

im. A. Mickiewicza w Poznaniu  

w zakresie pedagogiki specjalnej  

(nr dyplomu 2035, rok ukończenia 1982) 

 

logopedia - Gnieźnieńska Wyższa Szkoła 

Humanistyczno-Menedżerska „Milenium” 

(nr świadectwa - 963, rok ukończenia 2003)  

  

63.  Szymkowiak 

Monika 

 

nauczyciel 

dyplomowany 

 

studia magisterskie -  Uniwersytet  

im. A. Mickiewicza w Poznaniu  

kierunek: pedagogika 

w zakresie pedagogiki specjalnej  

(nr dyplomu 1139, rok ukończenia 1998); 

 

studia magisterskie -  Uniwersytet  

im. A. Mickiewicza w Poznaniu  

kierunek: psychologia  

(nr dyplomu 61709, rok ukończenia 2008) 

 

 

psychologia w marketingu i zarządzaniu -  

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 

(nr świadectwa – brak, rok ukończenia 

2001); 

 

pomoc psychologiczna w dziedzinie 

seksuologii -  Uniwersytet  

im. A. Mickiewicza w Poznaniu  

(nr świadectwa – brak, rok ukończenia 

2011); 

 

arteterapia – Polski Instytut  Ericksonowski 

w Łodzi  

(nr świadectwa – brak, rok ukończenia 2004) 

 

  

64.  Talaga-

Mikołajczak 

Natalia 

studia magisterskie - Wyższa Szkoła 

Pedagogiczna w Zielonej Górze  

kierunek: wychowanie techniczne  

informatyka dla nauczycieli – Uniwersytet 

Zielonogórski  

(nr świadectwa – 28/2889/IPT, rok 
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nauczyciel 

dyplomowany 

w zakresie specjalności mechanicznej  

(nr dyplomu 6508/WT, rok ukończenia 

2001) 

 

 

ukończenia 2002); 

 

nauczyciel fizyki w gimnazjum – 

Uniwersytet Wrocławski  

(nr świadectwa – brak, rok ukończenia 2004); 

 

pedagogika specjalna, specjalność 

oligofrenopedagogika - Uniwersytet  

im. A. Mickiewicza w Poznaniu  

(nr świadectwa – brak, rok ukończenia 2008) 

 

65.  Tułaza Aleksandra 

 

nauczyciel 

mianowany 

 

studia magisterskie -  Uniwersytet  

im. A. Mickiewicza w Poznaniu  

w zakresie psychologii klinicznej  

(nr dyplomu 2041, rok ukończenia 1982) 

 

psychologia – psychoprofilaktyka - 

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 

(nr świadectwa – 37/86, rok ukończenia 

1986) 

 

 

  

66.  Wagner Hanna 

 

nauczyciel 

dyplomowany 

 

studia magisterskie -  Akademia 

Pedagogiki Specjalnej  

im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 

kierunek: pedagogika specjalna 

w zakresie oligofrenopedagogiki  

(nr dyplomu 11958/03, rok ukończenia 

2003) 

 

pedagogika specjalna, specjalność: 

wczesne wspomaganie - Uniwersytet  

im. A. Mickiewicza w Poznaniu  

(nr świadectwa – brak, rok ukończenia 2008); 

 

socjoterapia - Gnieźnieńska Wyższa Szkoła 

Humanistyczno-Menedżerska „Milenium”  

(nr świadectwa – 4310, rok ukończenia 

2006); 

 

pedagogika sztuki - plastyka, muzyka  

i wiedza o kulturze - Gnieźnieńska Wyższa 

Szkoła Humanistyczno-Menedżerska 

„Milenium”  

(nr świadectwa – 3333, rok ukończenia 2005) 

 

  

  

67.  Wasik Karolina 

 

nauczyciel 

studia magisterskie -  Uniwersytet  

im. A. Mickiewicza w Poznaniu  

kierunek: pedagogika 

pedagogika specjalna, specjalność: 

wczesne wspomaganie - Uniwersytet  

im. A. Mickiewicza w Poznaniu  
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mianowany 

 
w zakresie pedagogiki specjalnej - 

rewalidacja upośledzonych  umysłowo  

(nr dyplomu 1462, rok ukończenia 1999) 

 

(nr świadectwa – brak, rok ukończenia 2008) 

68.  Wawrzyniak 

Magdalena 

 

bez stopnia awansu 

zawodowego 

studia magisterskie -  Wielkopolska 

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna  

w Środzie Wlkp.  

kierunek: pedagogika 

w specjalności edukacja wczesnoszkolna  

i przedszkolna  

(nr dyplomu 253/0473/M, rok ukończenia 

2013); 

 

studia I stopnia, licencjat-  Wielkopolska 

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna  

w Środzie Wlkp.  

kierunek: pedagogika 

w specjalności pedagogika 

resocjalizacyjna z praca socjalną  

(nr dyplomu 78/P/0195, rok ukończenia 

2007) 

 

oligofrenopedagogika - Wielkopolska 

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna  

w Środzie Wlkp.  

(nr świadectwa – brak, rok ukończenia 2017); 

 

zintegrowana edukacja przedszkolna  

i wczesnoszkolna - Wielkopolska Wyższa 

Szkoła Społeczno-Ekonomiczna  

w Środzie Wlkp.  

(nr świadectwa – brak, rok ukończenia 2013); 

 

przygotowanie pedagogiczne - 

Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-

Ekonomiczna w Środzie Wlkp.  

(nr świadectwa – brak, rok ukończenia 2013) 

  

69.  Wieczorek Beata 

 

nauczyciel 

dyplomowany 

 

 

 

studia magisterskie -  Uniwersytet  

Jagielloński  

kierunek: pedagogika 

w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej 

(nr dyplomu WFzIP/Z/419/2008/01/02,  

rok ukończenia 2002); 

 

 

teologia ogólna - Uniwersytet Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;  

 

edukacja artystyczna w zakresie sztuki 

plastycznej - Uniwersytet Warmińsko-

Mazurski w Olsztynie  

(nr świadectwa – brak, rok ukończenia 2011)  

oligofrenopedagogika  

dla nauczycieli  

i wychowawców placówek 

dzieci upośledzonych 

umysłowo - Centrum 

Doskonalenia Zawodowego 

Nauczycieli w Poznaniu  

(nr świadectwa – 58/2005, 

rok ukończenia 2005)  

 

 

informacje dodatkowe -  

formy doskonalące: 

gimnastyka 

korekcyjno- 

kompensacyjna (150 

godz.), terapia 

pedagogiczna  

w zakresie prowadzenia 

zajęć korekcyjno-

kompensacyjnych (110 

godz.)  

 

70.  Witkowska 

Monika 

 

studia magisterskie -  Uniwersytet  

im. A. Mickiewicza w Poznaniu  

kierunek: pedagogika 
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nauczyciel 

kontraktowy 

 

specjalność: wczesne wspomaganie 

rozwoju dziecka  

(nr dyplomu 129246, rok ukończenia 2014); 

 

studia I stopnia, licencjat-  Uniwersytet  

im. A. Mickiewicza w Poznaniu  

kierunek: pedagogika specjalna 

specjalność: edukacja i rehabilitacja osób 

z niepełnosprawnością intelektualną  

(nr dyplomu 105102, rok ukończenia 2012) 

 

71.  Woźniczka 

Maciej 

 
nauczyciel 

kontraktowy  
 

studia magisterskie – Akademia 

Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza 

Piaseckiego w Poznaniu 

kierunek: wychowanie fizyczne  

w zakresie specjalności nauczycielskiej,  

(nr dyplomu 13511, rok ukończenia 2006); 

 

zgoda WKO na zatrudnienie w roku 

szkolnym 2017/2018, nr pisma 

WNS.5810.1.120,2017 z dnia 12.10.2017 r. 

 

  Tytuł instruktora 

rekreacji ruchowej  

w specjalności aerobik 

– Państwowa WSZ  

im. Jana Amosa 

Komeńskiego w Lesznie  

(nr legitymacji – 141/04,  

rok ukończenia 2004); 

 

Tytuł instruktora 

dyscypliny sportu piłka 

siatkowa– Państwowa 

WSZ im. Jana Amosa 

Komeńskiego  

w Lesznie  

(nr legitymacji – 624/07,  

rok ukończenia 2007) 

72.  Zaborowska 

Agnieszka 

 

nauczyciel 

dyplomowany 

 

studia magisterskie - Uniwersytet  

im. A. Mickiewicza w Poznaniu 

kierunek: pedagogika  

w zakresie pedagogiki specjalnej  

(nr dyplomu 892, rok ukończenia 1997); 

 

Zaświadczenie z UAM, że studia  

w zakresie pedagogiki specjalnej dają 

kwalifikacje w zakresie edukacji  

informatyka dla nauczycieli - Państwowa 

Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa 

Komeńskiego w Lesznie  

(nr świadectwa - brak, rok ukończenia 2006) 
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i rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

intelektualnie 

73.  Zaworska Izabela 

 

nauczyciel 

kontraktowy 

 

studia magisterskie -  Uniwersytet  

im. A. Mickiewicza w Poznaniu  

kierunek: pedagogika 

w zakresie promocji zdrowia  

i socjoterapii  

(nr dyplomu 59449, rok ukończenia 2008); 

 

studia I stopnia, licencjat - Uniwersytet  

im. A. Mickiewicza w Poznaniu  

kierunek: pedagogika  

w zakresie komunikacji społecznej  

i samorządności  

(nr dyplomu 35090, rok ukończenia 2006) 

 

pedagogika osób z niepełnosprawnością 

intelektualną - oligofrenopedagogika 

/studia kwalifikacyjne/ - Gnieźnieńska 

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska 

„Milenium”  

(nr świadectwa – brak, rok ukończenia 2010);  

 

wychowanie fizyczne dla nauczycieli -  

Akademia Wychowanie Fizycznego 

 we Wrocławiu 

(nr świadectwa – brak, rok ukończenia 2012) 

 

gimnastka korekcyjna dla nauczycieli - 

Akademia Wychowanie Fizycznego  

we Wrocławiu  

(nr świadectwa – brak, rok ukończenia 2015) 

 

  

74.  Zaworski 

Sławomir 

 

nauczyciel 

dyplomowany 

 

studia magisterskie - Akademia 

Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza 

Piaseckiego w Poznaniu 

kierunek: wychowanie fizyczne 

w zakresie  specjalności nauczycielskiej 

(nr dyplomu 3148, rok ukończenia 1996) 

trener II klasy w lekkoatletyce - studium 

podyplomowe w Akademii wychowania 

Fizycznego w Poznaniu 

(nr dyplomu – 933/T/II/99, rok ukończenia 

1999) 

oligofrenopedagogika - 

Ośrodek Edukacyjny dla 

Nauczycieli w Poznaniu  

(nr świadectwa – 

1227/65/10KK/2014,  

rok ukończenia 2014) 

 

 

 


