
 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3  
im. Władysława Broniewskiego w Bytomiu 



 

 

EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 

 Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 3 
im. Wł. Broniewskiego w Bytomiu 



 

 mgr Joanna Zagórska 
 Wychowawca i nauczyciel  

klasy I a 
 

Ukończyła studia magisterskie:  
 Nauczanie początkowe z plastyką 

oraz studia podyplomowe 
Informatyka w szkole, Edukacja 

 i wspomaganie osób z zaburzeniami  
ze spektrum autyzmu oraz 

Oligofrenopedagogika – edukacja 
i rehabilitacja osób 

z niepełnosprawnością intelektualną. 
 

Nauczyciel dyplomowany 

„Jestem pasjonatem, 
 z zamiłowaniem do tego co robię, 

zawsze nastawiona  
na wszechstronny, nieustanny 

rozwój – zarówno swój jak  
i uczniów.” 

I a 



 

 mgr Agata Cichocka 
 

Wychowawca i nauczyciel  
klasy I b  

oraz wychowawca  
w świetlicy szkolnej 

 
 

Ukończyła studia magisterskie 
w zakresie nauczania 
wczesnoszkolnego. 

 
 
 

Nauczyciel kontraktowy 

„Uwielbiam pracę z dziećmi oraz 
możliwość zdobywania nowych 
doświadczeń. Moją pasją jest 

rozwijanie kreatywności u dzieci 
oraz pomaganie im w zdobyciu 

jak największej wiedzy.” 

I b 



 

 mgr Mariola Skoczewska 
 

•Wychowawca i nauczyciel  
klasy I c – terapeutycznej 

 
Ukończyła studia magisterskie na 
Uniwersytecie Śląskim w zakresie 

pedagogiki wczesnoszkolnej 
oraz 

studia podyplomowe : 
Informatyka w szkole 

i Oligofrenopedagogika.  
 
 

•Nauczyciel  dyplomowany 
 

„Praca z dziećmi to nie tylko 
ogromne wyzwanie, ale także źródło 
nieustającego rozwoju i satysfakcji. 

Obserwowanie ich postępów 
 i wspieranie na każdym etapie 

szkolnej edukacji pozwala mi na stałe 
ulepszanie stosowanych metod 

dydaktycznych i dopasowanie ich  
do indywidualnych potrzeb uczniów.” 

 

I c 



 

 mgr Ilona Goldman 
 

Wychowawca i nauczyciel  
klasy II a 

 
Ukończyła pedagogikę 

wczesnoszkolną na  
Uniwersytecie Śląskim  

oraz studia  
podyplomowe z zakresu edukacji 

informatycznej, 
oligofrenopedagogiki. 

 
 

Nauczyciel dyplomowany 

„Uważam, że dobry nauczyciel  
to dobry obserwator. Powinien 
zdobyć klucz do każdego ucznia,  

aby w odpowiedni sposób  
go motywować i zachęcać  

do nauki, uczyć pokonywania 
trudności, pokazywać możliwości 

rozwiązywania różnych 
problemów.” 

II a 



 

 mgr Joanna Król 
 Wychowawca i nauczyciel  

klasy II b 
 

Ukończyła studia magisterskie  
na Uniwersytecie Śląskim z zakresu 

edukacji wczesnoszkolnej  
oraz studia podyplomowe: 

 Edukacja i wspomaganie osób  
z zaburzeniami ze spektrum 

 autyzmu oraz 
 Oligofrenopedagogika – edukacja 

 i rehabilitacja osób 
 z niepełnosprawnością intelektualną. 

 
•Nauczyciel  mianowany 

„Praca z dziećmi daje mi wiele radości 
i satysfakcji, gdyż jest to praca 

z młodym człowiekiem rozwijającym 
się na naszych oczach.  

Motywację do pracy czerpię  
z osiągnięć moich uczniów oraz  

ich wielkiej potrzeby poznawania 
i doświadczania otaczającego 

świata.” 

II b 



 

 mgr Katarzyna  
Kokoszka-Olszówka 

Wychowawca i nauczyciel klasy  
II c – terapeutycznej 

 

Z wykształcenia nauczyciel edukacji 
wczesnoszkolnej, terapeuta 

pedagogiczny i  oligofrenopedagog. 
 

Prowadzi zajęcia specjalistyczne 
dla uczniów  

o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych. 

 
Nauczyciel dyplomowany 

„Potrzeby uczniów sprawiają,  
że moja praca to nieustanny 

rozwój i podnoszenie 
kwalifikacji.” 

II c 



 

 mgr Joanna Okorska 
 

Wychowawca i nauczyciel  
klasy III a 

 
Ukończyła studia pedagogiczne  

i oligofrenopedagogiczne  
na  Uniwersytecie Śląskim  
w Katowicach oraz studia  

na kierunku przyroda na Akademii 
Pedagogicznej  

w Krakowie na Wydziale Biologii. 
 
 

Nauczyciel dyplomowany 

„Uwielbiam swoją pracę,  
te uśmiechnięte buźki, które chcą 
zdobywać świat, uczyć się – jeśli 
im w tym pomagam, to jestem 
szczęśliwa. Robię to, co lubię, 

oddaję się dzieciom bez reszty.” 

III a 



 

 mgr Grażyna Zygmunt 
 

Wychowawca i nauczyciel  
klasy III b 

 
Ukończyła pedagogikę 

wczesnoszkolną i przedszkolną 
na  Akademii Świętokrzyskiej 

w Kielcach. 
Ma bogate doświadczenie  

w pracy z dziećmi, pracowała 
również w oddziałach klas I-III 

w Szpitalu Specjalistycznym  
nr 2 w Bytomiu oraz w świetlicy 

szkolnej. 
 

Nauczyciel dyplomowany 

„Praca z dziećmi jest dużym 
wyzwaniem,  

ale  osiągnięcia uczniów 
motywują do działania.” 

III b 



 

 
mgr Aleksandra Stępień 

 Wychowawca i nauczyciel  
klasy III c - terapeutycznej 

 

Ukończyła studia pedagogiczne  
o specjalności: kształcenie 

zintegrowane i edukacja przedszkolna 
na Uniwersytecie Wrocławskim oraz 

studia pedagogiki specjalnej z zakresu 
wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka na Uniwersytecie 
Pedagogicznym  w Krakowie. 
Logopeda, ukończyła Studia 

Podyplomowe Kwalifikacyjne 
Logopedii i Medialnej Emisji Głosu 

o specjalności  logopedia na 
Uniwersytecie Śląskim. 

 
Nauczyciel mianowany 

„W pracy z uczniami staram się 
indywidualizować działania 

edukacyjne tak, aby wykorzystać 
możliwości i potencjał rozwojowy 

każdego dziecka.” 

III c 


