
SP2 z OP – adresy e-mailowe nauczycieli

WYCHOWAWCY klas 4-8
ŚWIETLICA

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTOWCY PRZEDSZKOLE, EDUKACJA
WCZESNOSZKOLNA

PEDAGOG SZKOLNY
CZWARTEK

PSYCHOLOG SZKOLNY
PIĄTEK

LOGOPEDA SZKOLNY
Kl. 4a wych.  p. E. Golda-Marynowska
(j. niemiecki, j. angielski)
e-mail: j.ang.niem@wp.pl

Kl. 5a – wych. p. P. Piątek (matematyka,
wf)
e-mail: patrycjawp18@gmail.com

Kl. 5b –  wych. p. A. Jabłońska
(j. angielski)
e-mail: ajablonskasp2@gmail.com

Kl. 6a – wych. p. J. Gach
(matematyka)
e-mail: justyna.gach@o2.pl

Kl. 6b – wych. p. A. Gwóźdź
(j. polski, bibliotekarz szkolny)
e-mail: algwozdz@interia.pl

Kl. 7a – wych. p. B. Żarnecka
(j. polski, historia)
e-mail: b.zarnecka@op.pl

Kl. 8a – wych. p. E. Rusnak
(biologia, przyroda)
e-mail: rusnakedyta@gmail.com

ŚWIETLICA
p. A. Kownacka (świetlica)
e-mail:
swietlicaszkolnasp2zabkowice@gmail.com

p. E. Trojan (świetlica)
e-mail: e.trojan123@wp.pl

p. K. Batóg (geografia, doradztwo
zawodowe)
e-mail: sp2geo@gmail.com

p. M. Fleszar (ed. dla bezp.)
e-mail: fleszarspbudzow@gmail.com

p. M. Fudali (wiedza o społ.)
e-mail: ma_fudali5@o2.pl

p. T. Łazarewicz (informatyka)
e-mail:
infotomekspg@gmail.com

p. J. Machnik (technika)
e-mail:
jmachniksp2zabkowicesl@wp.pl

p. A. Moskal (j. polski – kl. 5a,5b)
e-mail: agmoskal12@gmail.com

p. A. Mielczarek (fizyka)
e-mail: fizykasp2zab@wp.pl

p. A. Pajdak (chemia)
e-mail:
anna_pruszkowska@interia.pl

p. J. Rusiński (j. angielski)
e-mail: joannarusinski@gmail.com

p. Z. Stec (wf)
e-mail: stec40@wp.pl

A. Sztogryn (religia)

PRZEDSZKOLE
p. B. Dąbrowska
e-mail: becia-d1@wp.pl

p. M. Krupa
e-mail:
marta_krupa1989@wp.pl

EDUKACJA
WCZESNOSZKOLNA
Kl. 1a – wych. p. Romana
Twardy
e-mail: roma88@onet.eu

Kl. 2a – wych. p. Aneta
Wlaźlak
e-mail:
aneta.wlazlak@wp.pl

Kl. 2b – wych. p. Agnieszka
Bartkiewicz
e-mail:
spmetro.klodzko@o2.pl

Kl.  3a – wych. p. Jadwiga
Paradowska
e-mail: jadwiga_31@wp.pl

Kl. 3b – wych. p. Beata
Olewicz
e-mail:
b.olewicz.szkola@gmail.com

PEDAGOG SZKOLNY
p. Elżbieta
Fiałkowska-Szmiel
e-mail: elein@vp.pl

CZWARTEK
DYŻUR TELEFONICZNY
godz.  9.00 – 13.00
tel. 603 310 421

PSYCHOLOG SZKOLNY
p. Agnieszka Nowaczewska

PIĄTEK
DYŻUR TELEFONICZNY
godz.  9.00 – 12.00
tel. 74 8157 209
e-mail:
psychologsp2@interia.pl

LOGOPEDA SZKOLNY
p. Magdalena Tuła
e-mail: magdatula@op.pl
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e-mail: annasztogryn@wp.pl

A. Wiśniewski (muzyka, plastyka)
e-mail:
zabkowicemuzyka@gmail.com
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