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Funkcja

dyrektor zespołu, nauczycielka historii i społeczeostwa, wiedzy
o społeczeostwie, -mail: ewidyma@grabowiec.edu.pl
wicedyrektor zespołu, nauczycielka kształcenia zintegrowanego,
wychowania do życia w rodzinie, e-mail: bfik@grabowiec.edu.pl
wicedyrektor zespołu, nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji
dla bezpieczeostwa, informatyki
nauczycielka przyrody, biologii
nauczycielka przedszkola
opiekunka nad dziedmi dowożonymi do szkoły
nauczyciel religii

nauczycielka języka angielskiego, opiekun nad uczniami
dowożonymi do szkoły
nauczyciel muzyki, wychowawca świetlicy
nauczycielka historii, języka niemieckiego
nauczycielka przedszkola
nauczycielka wspomagająca, opiekun nad uczniami dowożonymi do
szkoły
nauczycielka języka polskiego i rewalidacji

nauczyciel historii, historii i społeczeostwa, wiedzy o
społeczeostwie
nauczycielka plastyki, techniki, zajęd technicznych, zajęd artystycznych
nauczycielka przedszkola
nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeostwa,
przysposobienia obronnego, opiekun nad uczniami dowożonymi do
szkoły
nauczycielka języka polskiego, rewalidacji, opiekun nad uczniami
dowożonymi do szkoły
nauczycielka religii
nauczycielka języka polskiego, wychowawca świetlicy
nauczycielka geografii, przyrody
nauczyciel muzyki, zajęd artystycznych, wychowania fizycznego, zajęd
korekcyjno-kompensacyjnych
wychowawca świetlicy
nauczycielka matematyki, informatyki
nauczyciel wychowania fizycznego
bibliotekarka
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, zajęd komputerowych
nauczyciel religii
nauczycielka religii

nauczycielka geografii, ekonomii w praktyce, podstaw
przedsiębiorczości kierownik Szkolnego Schroniska
Młodzieżowego
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nauczycielka języka polskiego
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, opiekun nad dziedmi
dojeżdżającymi do szkoły
nauczycielka biologii, języka niemieckiego, języka angielskiego
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, zajęd korekcyjnokompensacyjnych
bibliotekarka
nauczycielka przedszkola
wychowawca świetlicy – urlop dla poratowania zdrowia
nauczycielka matematyki, zajęd komputerowych
nauczycielka fizyki, zajęd komputerowych, zajęd technicznych, techniki,
fizyki i astronomii
nauczycielka wychowania fizycznego, rytmiki
nauczycielka języka polskiego, wiedzy o społeczeostwie, wychowania
do życia w rodzinie
pedagog, logopeda
nauczycielka matematyki, opiekun nas dziedmi dojeżdżającymi do szkoły
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, opiekunka nad dziedmi
dojeżdżającymi do szkoły
nauczycielka przedszkola
nauczycielka przedszkola
nauczycielka języka angielskiego
nauczyciel języka angielskiego
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, rewalidacji
nauczycielka matematyki
nauczycielka języka polskiego, rewalidacji

