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Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę 
pedagogiczną. Aktualnie jest zatrudnionych 38 nauczycieli, jednak 14  pracuje na niepełnym 
etacie. Kadra nauczycielska ma pełne kwalifikacje, mimo to ciągle doskonali się podejmując  
studia podyplomowe, uczestniczy w różnych kursach, spotkaniach i warsztatach 
metodycznych. Wszyscy nauczyciele posiadają tytuł magistra, a troje z nich stopień naukowy 
doktora. Stopień nauczyciela dyplomowanego ma 29 pedagogów, a 7 jest nauczycielami 
mianowanymi. Większość naszych nauczycieli ma uprawnienia egzaminatora maturalnego.  

Biliński Robert – chemia, informatyka 
Chmielowska Beata – matematyka, podstawy przedsiębiorczości 
Chudzińska – Górna Elżbieta – biblioteka 
Cogiel Romuald – informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa 
Domejko – Drzyzga Aleksandra – matematyka 
Dziadek Monika – język polski 
Gąsiewska Agnieszka – wychowanie fizyczne 
Gogolewska Marta – matematyka 
Grześkowiak Marcin – wychowanie fizyczne 
Helińska Ewa – doradztwo zawodowe 
Huńczak – Kielarska Agnieszka - pedagog 
Janicka Maria – pedagog 
Jasińska – Carewicz Iwona – geografia, przyroda 
Jungowska Hanna – język polski 
Karczyńska Justyna – język angielski 
Karpowicz Aniceta – historia, wiedza o społeczeństwie 
Kouhan Beata – język angielski 
Leśniak Beata – język polski, podstawy dziennikarstwa, dyrektor 
Lickindorf Agnieszka – język niemiecki 
Łukaszenko - Woźnica Agnieszka- język niemiecki 
Madejska Karolina – wychowanie fizyczne 
Maj Ireneusz – język polski 
Majewska – Durda  Barbara – historia, wiedza o społeczeństwie  
Marciniak Beata -  język polski 
Napadło Marcin – ksiądz, filozofia 
Napadło – Kuczera Anna – pedagog, zastępca dyrektora 
Pacyna Halina – podstawy wiedzy o prawie 
Rudnikowski Marcin – wychowanie fizyczne 
Rosomacka Annetta – język niemiecki, doradztwo zawodowe 
Skórnicki Włodzimierz - katecheta 
Stachowiak Agnieszka – język angielski 
Starosta Piotr – język angielski 
Szeląg Halina – biologia 
Szponer Piotr - fizyka 
Szymańska – Rogińska Ilona – język francuski, wiedza o kulturze, biblioteka 
Tarasiuk Łukasz – ksiądz katecheta 
Wałukiewicz Agnieszka – język angielski 
Wójcik Dariusz – historia, wiedza o społeczeństwie 
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