
RADA PEDAGOGICZNA

jandzielewicz@sp49.bialystok.pl Andzielewicz Joanna - wychowanie przedszkolne

bbernacka@sp49.bialystok.pl Bernacka Barbara - biologia, przyroda

mbielawska@sp49.bialystok.pl Bielawska Marta Karolina - wychowanie przedszkolne

swietlica@sp49.bialystok.pl Bobaj Piotr - świetlica

ibuczek@sp49.bialystok.pl Buczek Izabela - język angielski

gbulkowska@sp49.bialystok.pl Bułkowska Grażyna - matematyka

rchoroszkiewicz@sp49.bialystok.pl Choroszkiewicz Romualda Nella - matematyka

mchwicewska@sp49.bialystok.pl Chwicewska Maria Jolanta - edukacja wczesnoszkolna

eciborowska@sp49.bialystok.pl Ciborowska Elżbieta - religia/etyka

jciszynska@sp49.bialystok.pl Ciszyńska Joanna - edukacja wczesnoszkolna

mczaplejewicz@sp49.bialystok.pl Czaplejewicz Urszula Maria -wychowanie fizyczne, edukacja przedszkolna

dczarniawska@sp49.bialystok.pl Czarniawska Dorota - wychowanie fizyczne

iczeczot@sp49.bialystok.pl Czeczot Iwona - nauczyciel współorganizujący

bdabrowska@sp49.bialystok.pl Dąbrowska Barbara - edukacja wczesnoszkolna

pdabrowski@sp49.bialystok.pl Dąbrowski Piotr - wychowanie fizyczne

ederda@sp49.bialystok.pl Derda Emilia - edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne

adruc@sp49.bialystok.pl Druć Andrzej - język angielski

idworakowska@sp49.bialystok.pl Dworakowska Izabela - język angielski

mdzierzanowska@sp49.bialystok.pl Dzierżanowska Mariola - nauczyciel współorganizujący

mgarley@sp49.bialystok.pl Garley Maciej Marek - wychowanie fizyczne

agierasimczuk@sp49.bialystok.pl Gierasimczuk Agnieszka Beata - biologia, przyroda, fizyka

agierasimiuk@sp49.bialystok.pl Gierasimiuk Anna - matematyka, informatyka

rgladysz@sp49.bialystok.pl Gładysz Robert - religia/etyka

egoralczuk@sp49.bialystok.pl Góralczuk Elżbieta - edukacja wczesnoszkolna

agrabala@sp49.bialystok.pl Grabala Agnieszka - wychowanie fizyczne, edukacja wczesnoszkolna

swietlica@sp49.bialystok.pl Gutowska - Polińska Katarzyna - świetlica, doradztwo zawodowe

bgutowska@sp49.bialystok.pl Gutowska Bożena - edukacja wczesnoszkolna

rharasim@sp49.bialystok.pl Harasim Renata - edukacja wczesnoszkolna

kiwanowicz@sp49.bialystok.pl Iwanowicz Katarzyna - język polski, wychowanie do życia w rodzinie

ajakubczyk@sp49.bialystok.pl Jakubczyk Agnieszka - wychowanie przedszkolne

swietlica@sp49.bialystok.pl Jankowska Agata - świetlica

djanuszczyk@sp49.bialystok.pl Januszczyk Danuta - religia/etyka

kjarkowska@sp49.bialystok.pl Jarkowska Karolina - wychowanie fizyczne

mjarkowski@sp49.bialystok.pl Jarkowski Marcin Rafał - wychowanie fizyczne

pjarmuszewski@sp49.bialystok.pl Jarmuszewski Piotr - psycholog

swietlica@sp49.bialystok.pl Jaszczołt Agnieszka - świetlica

ajoszczyk@sp49.bialystok.pl Joszczyk-Nikitiuk Agnieszka - biologia, przyroda

ujuszczuk@sp49.bialystok.pl Juszczuk Urszula - język angielski

gkalinowska@sp49.bialystok.pl Kalinowska Gabriela Anna - język angielski

wkalinowski@sp49.bialystok.pl Kalinowski Wojciech - język angielski, język polski

akamienska@sp49.bialystok.pl Kamieńska Anna - nauczyciel współorganizujący

dkaminska@sp49.bialystok.pl Kamińska Dorota - język polski

akazimierczuk@sp49.bialystok.pl Kazimierczuk Agnieszka - fizyka

pkiryluk@sp49.bialystok.pl ks. Kiryluk Piotr - religia/etyka

swietlica@sp49.bialystok.pl Kitlas Beata - świetlica

kklem@sp49.bialystok.pl Klem Krzysztof - informatyka, technika

aklewinowska@sp49.bialystok.pl Klewinowska Agnieszka - edukacja wczesnoszkolna, matematyka

logopeda@sp49.bialystok.pl Klimczuk Wioleta - logopeda

mklimowicz@sp49.bialystok.pl Klimowicz Maria - edukacja wczesnoszkolna

dklozo@sp49.bialystok.pl Klozo Dorota Alicja - edukacja wczesnoszkolna

mklubowicz@sp49.bialystok.pl Kłubowicz Marzenna Ewa - edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie

swietlica@sp49.bialystok.pl Kondraciuk Katarzyna - świetlica

gkosicka@sp49.bialystok.pl Kosicka Grażyna - historia

biblioteka@sp49.bialystok.pl Kowalska Katarzyna - biblioteka

mkramkowska@sp49.bialystok.pl Kramkowska Marta - historia

kkrulik@sp49.bialystok.pl Krulik Karolina - wychowanie przedszkolne

pedagog@sp49.bialystok.pl Kruszewska Anna - pedagog

mkulhawik@sp49.bialystok.pl Kulhawik Mariusz - wychowanie fizyczne

akulik@sp49.bialystok.pl Kulik Anna - nuczyciel współorganizujący

akunicka@sp49.bialystok.pl Kunicka Aldona - wychowanie fizyczne

akwasowska@sp49.bialystok.pl Kwasowska Anna - edukacja wczesnoszkola

kleonik@sp49.bialystok.pl Leonik Karol - język polski

klewczuk@sp49.bialystok.pl Lewczuk Kira - fizyka, technika

elompart@sp49.bialystok.pl Lompart-Gutowska Elżbieta - edukacja wczesnoszkolna

alapinski@sp49.bialystok.pl Łapiński Adam - język niemiecki, muzyka

blupinska@sp49.bialystok.pl Łupińska Bożena - edukacja wczesnoszkolna

dmackiewicz@sp49.bialystok.pl Mackiewicz Dorota - chemia, matematyka

amalinowski@sp49.bialystok.pl Malinowski Aleksander - religia/etyka
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mmolska@sp49.bialystok.pl Molska Małgorzata - plastyka

mnieroda@sp49.bialystok.pl Nieroda Małgorzata - język niemiecki

momielaniuk@sp49.bialystok.pl Omielaniuk Małgorzata - język angielski

boszczedlowski@sp49.bialystok.pl Oszczędłowski Bartosz - matematyka, informatyka

mpankowska@sp49.bialystok.pl Pańkowska Mariola - nauczyciel wspólorganizujacy

mpazik@sp49.bialystok.pl Pazik Maria Jolanta - wychowanie przedszkolne

swietlica@sp49.bialystok.pl Picewicz Dorota - świetlica

jpiekarska@sp49.bialystok.pl Piekarska Justyna - plastyka, technika

kpoljanowicz@sp49.bialystok.pl Półjanowicz Krystyna - edukacja wczesnoszkolna

apronobis@sp49.bialystok.pl Pronobis Agnieszka - edukacja wczesnoszkolna

mromanowicz@sp49.bialystok.pl Romanowicz Małgorzata - edukacja przedszolna

iromanczuk@sp49.bialystok.pl Romańczuk Iwona - religia/etyka

eryngajlo@sp49.bialystok.pl Ryngajło Elżbieta - nauczyciel współorganizujący

isadowska@sp49.bialystok.pl Sadowska Izabela - edukacja wczesnoszkolna

isaniukowicz@sp49.bialystok.pl Saniukowicz Iwona - doradztwo zawodowe

psauc@sp49.bialystok.pl ks. Sauć Paweł - religia/etyka

tsawicka@sp49.bialystok.pl Sawicka Teresa - historia, język polski

wsienkiewicz@sp49.bialystok.pl Sienkiewicz Wiesława - religia/etyka

biblioteka@sp49.bialystok.pl Skalimowska Joanna - biblioteka

asobolewska@sp49.bialystok.pl Sobolewska Anna - edukacja wczesnoszkolna

asoszynska@sp49.bialystok.pl Soszyńska Alicja Danuta - język polski

astankiewicz@sp49.bialystok.pl Stankiewicz Agnieszka - edukacja wczesnoszkolna

mstasieluk@sp49.bialystok.pl Stasieluk Małgorzata - język polski

psupruniuk@sp49.bialystok.pl Supruniuk Paweł - matematyka, informatyka

dszafran@sp49.bialystok.pl Szafran Dorota - wychowanie fizyczne, nauczanie poczatkowe

kszczesnowicz@sp49.bialystok.pl Szczęsnowicz Katarzyna - wiedza o społeczeństwie

mszybutowicz@sp49.bialystok.pl Szybutowicz-Kopczuk Małgorzata - język polski

psycholog@sp49.bialystok.pl Szydłowska Sylwia - psycholog

lszymczuk@sp49.bialystok.pl Szymczuk Lucjan - muzyka

aswietkowska@sp49.bialystok.pl Świętkowska Anna - geografia

mtargonska@sp49.bialystok.pl Targońska Małgorzata - edukacja wczesnoszkolna

atoczydlowska@sp49.bialystok.pl Toczydłowska - Łapińska Agata - edukacja wczesnoszkolna

atopczewska@sp49.bialystok.pl Topczewska Agnieszka - informatyka, technika

mwasilewski@sp49.bialystok.pl ks. Wasilewski Mateusz - religia/etyka

dwestfeld@sp49.bialystok.pl Westfeld Dorota - nauczyciel terapeuta

mwolwark@sp49.bialystok.pl Wolwark Martyna - język angielski

jworoniecka@sp49.bialystok.pl Woroniecka Joanna - informatyka, matematyka

eziejewska@sp49.bialystok.pl Ziejewska Ewa - język polski

biblioteka@sp49.bialystok.pl Zujko Mariola - biblioteka

tpietryszyk@sp49.bialystok.pl Pietryszyk Tamara - język angielski
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