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Nagrody Dyrektora Szkoły 
Podstawowej 

nr 8 otrzymali: 
 

Pan Bartosz Brudniewicz 

za  

 profesjonalne i rzetelne wypełnianie obowiązków nauczyciela, inspirowanie 
uczniów do rozwijania ich  

sportowych pasji, troskliwość i pedagogiczne  

podejście do dzieci oraz dodatkową działalność  

na rzecz szkoły. 

 

Pani Lidia Jach 

 za  

 profesjonalne i rzetelne wypełnianie obowiązków 

nauczyciela, inspirowanie uczniów do rozwijania ich  

kreatywności i pasji, niespotykaną troskliwość i pedagogiczne  

podejście oraz dodatkową działalność na rzecz szkoły 
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Pani Iwona Karczewska 

 za  

 profesjonalne i rzetelne wypełnianie obowiązków 

nauczyciela, inspirowanie uczniów do rozwijania ich  

artystycznych talentów i pasji 

oraz dodatkową działalność na rzecz szkoły. 

 

Pan Tomasz Kędzior 

 za  

 profesjonalne i rzetelne wypełnianie obowiązków 

nauczyciela, inspirowanie uczniów do rozwijania ich  

technologicznych kompetencji 

oraz dodatkową działalność na rzecz szkoły. 

 

Pani Dorota Korzeniewska 

 za  

 profesjonalne i rzetelne wypełnianie obowiązków pedagoga,               
niespotykaną cierpliwość, troskliwość i pedagogiczne  

podejście do dzieci, oraz dodatkową  

działalność na rzecz szkoły. 
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Pani Anna Markowska 

 za  

wyróżniające wypełnianie obowiązków nauczyciela  

i wychowawcy, kształtowanie właściwych postaw wśród  wychowanków oraz 
dodatkową działalność  

na rzecz szkoły. 

 

Pani Jolanty Morawska 

 za  

 profesjonalne i rzetelne wypełnianie obowiązków 

nauczyciela świetlicy, inspirowanie uczniów do rozwijania ich  

kreatywności i pasji, niespotykaną troskliwość i pedagogiczne  

podejście oraz dodatkową działalność na rzecz szkoły. 

 

Pani Paulina Piszkalska 

za 

profesjonalną i rzetelną realizację zadań wynikających ze strategii zarządzania 

szkołą, wsparcie w organizacji jak najlepszych warunków do pracy i nauki, 

wyróżniające efekty w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz dodatkowe 

działania na rzecz rozwoju szkoły. 
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Pani Monika Przybylska 

 za  

 profesjonalne i rzetelne wypełnianie obowiązków  nauczyciela i wychowawcy, 
inspirowanie uczniów do rozwijania ich kreatywności i pasji,  

troskliwość i pedagogiczne podejście do dzieci oraz dbałość 

 o wysoki poziom edukacyjny uczniów. 

 

Pani Sylwia Remus 

 za  

 profesjonalne i rzetelne wypełnianie obowiązków  nauczyciela i wychowawcy,  

dbałość o piękno i czystość języka ojczystego  

oraz wysoki poziom edukacyjny uczniów.  

 

Pani Kamilla Senica 

za  

 profesjonalne i rzetelne wypełnianie obowiązków 

nauczyciela i wychowawcy, inspirowanie uczniów  

do rozwijania ich kreatywności i pasji,  

niespotykaną troskliwość i pedagogiczne  

podejście oraz dodatkową działalność na rzecz szkoły 
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Pani Karolina Szymczyk 

za  

 profesjonalne i rzetelne wypełnianie obowiązków 

nauczyciela biblioteki, inspirowanie uczniów do rozwijania ich  

talentów, troskliwość i pedagogiczne  

podejście oraz dodatkową działalność na rzecz szkoły. 

 

Pani Izabela Szymkowicz 

za  

 profesjonalne i rzetelne wypełnianie obowiązków 

nauczyciela biblioteki, inspirowanie uczniów do rozwijania ich  

kreatywności i pasji, niespotykaną troskliwość i pedagogiczne  

podejście oraz dodatkową działalność na rzecz szkoły. 

 

Pani Katarzyna Boguta 

za  

 wyróżniające i sumienne wypełnianie  

obowiązków służbowych, życzliwość względem uczniów  

i rodziców, troskę o dobro każdego dziecka  

oraz dodatkową pracę na rzecz rozwoju naszej szkoły. 
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Pani Monika Kachelska 

za  

 wyróżniające i sumienne wypełnianie  

obowiązków służbowych, życzliwość względem uczniów  

i rodziców, troskę o dobro każdego dziecka  

oraz dodatkową pracę na rzecz rozwoju naszej szkoły. 

 

Pani Anna Lewandowska 

 za  

sumienne wypełnianie obowiązków zawodowych, 

życzliwość względem uczniów i rodziców, 

zaangażowanie w utrzymaniu szkoły w ładzie 

i porządku oraz za troskę o jej estetyczny wygląd. 

 

Pani Monika Wysocka 

 za  

 sumienne wypełnianie obowiązków zawodowych, 

życzliwość względem uczniów 

oraz propagowanie zdrowego żywienia. 
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Pan Tadeusz Dulski 

za  

 zaangażowanie w licznych pracach remontowych,                 

za sumienne wypełnianie obowiązków służbowych,  

życzliwość względem uczniów i rodziców  

oraz dodatkową pracę na rzecz szkoły. 

 

 

Pan Paweł Pydych 

 za  

 zaangażowanie w licznych pracach remontowych,                 

za sumienne wypełnianie obowiązków służbowych,  

życzliwość względem uczniów i rodziców  

oraz dodatkową pracę na rzecz szkoły 


