
23 - 27 stycznia 2023

Lp. Nazwisko Imię

Nauczane 

przedmioty

Rodzaj 

konsultacji

Dzień

sala

godzina

Indywidualne 

spotkania z rodzicami

Rodzaj 

konsultacji

Dzień

sala

godzina

Rodzaj 

konsultacji

Dzień

sala

godzina

1

Adamska Agnieszka
edu. 

wczesnoszkolna

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

czwartek              

s. 206           

15:30 - 16:30

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

rozwijające 

zainteresowania

czwartek              

s. 206           

15:30 - 16:30

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

czwartek              

s. 206             

15:30 - 16:30

2

Bajor Agata
edu. 

wczesnoszkolna

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

poniedziałek              

s. 117           

16:00 - 17:00

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

rozwijające 

zainteresowania

poniedziałek              

s. 117           

16:00 - 17:00

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

środa              

s. 117             

16:00 - 17:00

3

Bąk Marcelina język angielski

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

piątek              

s. 016           

15:10 - 16:10

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

piątek              

s. 016           

15:10 - 16:10

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

piątek              

s. 016             

15:10 - 16:10

4

Bernaś Martyna n-l świetlicy

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

piątek              

s. 208           

11:00 - 12:00

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

piątek              

s. 208           

11:00 - 12:00

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

piątek              

s. 208             

11:00 - 12:00

5

Biczak Joanna pedagog

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

czwartek              

s. 310           

07:30 - 07:30

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

czwartek              

s. 310           

07:30 - 08:30

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

czwartek              

s. 310             

07:30 - 08:30

6

Bladziak Anna
edu. 

wczesnoszkolna

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

środa              

s. 115           

16:05 - 17:05

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

środa              

s. 115           

16:05 - 17:05

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

środa              

s. 115             

16:05 - 17:05

7

Bobryk Adam religia

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

poniedziałek              

s. 09           

07:45 - 08:45

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

poniedziałek              

s. 09           

07:45 - 08:45

Dla uczniów - 

rozwijające 

zainteresowania

poniedziałek              

s. 09             

07:45 - 08:45

8

Bogiel Małgorzata n-l świetlicy

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

wtorek              

s. 208           

10:50 - 11:50

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

wtorek              

s. 208           

10:50 - 11:50

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

wtorek              

s. 208             

10:50 - 11:50

9

Borowczak Anna geografia, przyroda

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

wtorek              

s. 318           

15:20 - 16:20

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

wtorek              

s. 318           

15:20 - 16:20

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

wtorek              

s. 318             

15:20 - 16:20

10

Borowska Beata etyka, język polski

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

czwartek              

s. 321           

07:45 - 08:45

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

rozwijające 

zainteresowania

czwartek              

s. 321           

07:45 - 08:45

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

czwartek              

s. 321             

07:45 - 08:45

16 - 20 stycznia 2023r. 30 stycznia - 3 lutego 2023r. 6 - 10 lutego 2023r.



11

Bortnik Małgorzata muzyka

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

wtorek              

s. 213           

15:15 - 16:15

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

rozwijające 

zainteresowania

wtorek              

s. 213           

15:15 - 16:15

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

wtorek              

s. 213             

15:15 - 16:15

12

Bugiel Joanna n-l świetlicy

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

środa              

s. 105           

17:00 - 18:00

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

środa              

s. 105           

17:00 - 18:00

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

środa              

s. 105             

17:00 - 18:00

13

Chmiel Jacek wych-fiz.

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

piątek              

s. 138 ob.sp.           

07:30 - 08:30

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

piątek              

s. 138 ob.sp.           

07:30 - 08:30

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

piątek              

s. 138 ob.sp.             

07:30 - 08:30

14

Czyż Aneta n-l świetlicy

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

wtorek              

s. 105           

17:00 - 18:00

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

wtorek              

s. 105           

17:00 - 18:00

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

wtorek              

s. 105             

17:00 - 18:00

15

Dakowicz Patrycja wych-fiz.

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

piątek              

s. 137 ob.sp.           

07:00 - 08:00

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

piątek              

s. 137 ob.sp.           

07:00 - 08:00

Dla uczniów - 

rozwijające 

zainteresowania

piątek              

s. 137 ob.sp.             

07:00 - 08:00

16
Dembicka-

Malska Anna język angielski

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

czwartek              

s. 305           

16:00 - 17:00

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

czwartek              

s. 305           

16:00 - 17:00

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

czwartek              

s. 305             

16:00 - 17:00

17

Dubas Aneta
edu. 

wczesnoszkolna

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

poniedziałek              

s. 122           

15:10 - 16:10

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

poniedziałek              

s. 122           

15:10 - 16:10

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

poniedziałek              

s. 122             

15:10 - 16:10

18

Dżaman Magdalena język niemiecki

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

czwartek              

s. 326           

07:00 - 08:00

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

czwartek              

s. 326           

07:00 - 08:00

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

czwartek              

s. 326             

07:00 - 08:00

19

FIR PAULINA

edu. 

wczesnoszkolna, 

etyka

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

poniedziałek              

s. 119           

07:50 - 08:50

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

rozwijające 

zainteresowania

poniedziałek              

s. 119           

07:50 - 08:50

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

poniedziałek              

s. 119             

07:50 - 08:50

20

Frant Kamila n-l świetlicy

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

poniedziałek              

s. 101           

17:00 - 17:00

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

poniedziałek              

s. 101           

17:00 - 18:00

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

poniedziałek              

s. 101             

17:00 - 18:00

21

Frelich Lidia język polski

Dla uczniów - 

rozwijające 

zainteresowania

piątek              

s. 321           

07:00 - 08:00

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

piątek              

s. 321           

07:00 - 08:00

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

piątek              

s. 321             

07:00 - 08:00



22

Gałek Agnieszka język angielski

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

piątek              

s. 122           

15:15 - 16:15

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

piątek              

s. 122           

15:15 - 16:15

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

piątek              

s. 122             

15:15 - 16:15

23

Głowińska Monika wych-fiz.

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

czwartek              

s. 137 ob.sp.           

07:00 - 08:00

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

rozwijające 

zainteresowania

czwartek              

s. 137 ob.sp.           

07:00 - 08:00

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

czwartek              

s. 137 ob.sp.             

07:00 - 08:00

24

Godyń Milena wych-fiz.

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

środa              

s. 139 ob.sp.           

15:00 - 16:00

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

środa              

s. 139 ob.sp.           

15:00 - 16:00

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

środa              

s. 139 ob.sp.             

15:00 - 16:00

25

Gogolewska Gogolewska
edu. 

wczesnoszkolna

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

środa              

s. 126           

16:00 - 17:00

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

środa              

s. 126           

16:00 - 17:00

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

środa              

s. 126             

16:00 - 17:00

26

Grzesiuk Anna n-l świetlicy

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

czwartek              

s. 105           

17:00 - 18:00

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

czwartek              

s. 105           

17:00 - 18:00

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

czwartek              

s. 105             

17:00 - 18:00

27

Grześkowiak Agata n-l świetlicy

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

wtorek              

s. 104           

17:00 - 18:00

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

rozwijające 

zainteresowania

wtorek              

s. 104           

17:00 - 18:00

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

wtorek              

s. 104             

17:00 - 18:00

28

Halec Kamil wych-fiz.

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

poniedziałek              

s. 138 ob.sp.           

16:00 - 17:00

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

rozwijające 

zainteresowania

poniedziałek              

s. 138 ob.sp.           

16:00 - 17:00

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

poniedziałek              

s. 138 ob.sp.             

16:00 - 17:00

29

Iwanicka Wioleta edb, muzyka

Dla uczniów - 

rozwijające 

zainteresowania

czwartek              

s. 218           

16:00 - 17:00

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

czwartek              

s. 218           

16:00 - 17:00

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

czwartek              

s. 218             

16:00 - 17:00

30

Jakubowska Dorota geografia

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

wtorek              

s. 319           

15:40 - 16:40

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

wtorek              

s. 319           

15:40 - 16:40

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

wtorek              

s. 319             

15:40 - 16:40

31

Janowiak Marta język angielski

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

poniedziałek              

s. 326           

07:00 - 08:00

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

poniedziałek              

s. 326a           

07:00 - 08:00

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

poniedziałek              

s. 326a             

07:00 - 08:00

32

Jarek Krystyna wdż

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

środa              

s. 207           

15:00 - 16:00

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

rozwijające 

zainteresowania

środa              

s. 207           

15:00 - 16:00

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

środa              

s. 207             

15:00 - 16:00



33

Jasiulewicz Izabela pedagog

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

środa              

s. 010           

00:00 - 00:00

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

środa              

s. 010           

09:00 - 10:00

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

środa              

s. 010             

00:00 - 00:00

34

Józkowska Emilia n-l przedszkola

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

środa              

s. 4           

16:00 - 17:00

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

rozwijające 

zainteresowania

środa              

s. 4           

16:00 - 17:00

Dla uczniów - 

rozwijające 

zainteresowania

środa              

s. 4             

16:00 - 17:00

35

Karaśkiewicz Dorota historia, wos

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

poniedziałek              

s. 315           

15:30 - 16:30

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

poniedziałek              

s. 315           

15:30 - 16:30

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

poniedziałek              

s. 315             

15:30 - 16:30

36

Kaźmierczak Agnieszka język polski

Dla uczniów - 

rozwijające 

zainteresowania

czwartek              

s. 215           

08:40 - 09:40

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

czwartek              

s. 215           

08:50 - 09:40

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

czwartek              

s. 215             

08:40 - 09:40

37

Koczan Janusz wych-fiz.

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

czwartek              

s. 240 ob.sp.           

17:30 - 18:30

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

czwartek              

s. 240 ob.sp.           

17:30 - 18:30

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

czwartek              

s. 240 ob.sp.             

17:30 - 18:30

38

Koczan Alicja
edu. 

wczesnoszkolna

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

środa              

s. 112           

15:10 - 16:10

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

środa              

s. 113           

15:10 - 16:10

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

środa              

s. 113             

15:10 - 16:10

39

Koladyński Wojciech religia

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

czwartek              

s. 010           

08:00 - 09:00

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

czwartek              

s. 010           

16:00 - 17:00

Dla uczniów - 

rozwijające 

zainteresowania

czwartek              

s. 010             

16:00 - 17:00

40

Kowalczyk Klaudia n-l przedszkola

Dla uczniów - 

rozwijające 

zainteresowania

piątek              

s. 6           

07:00 - 08:00

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

rozwijające 

zainteresowania

piątek              

s. 6           

07:00 - 08:00

Dla uczniów - 

rozwijające 

zainteresowania

piątek              

s. 6             

07:00 - 08:00

41

Kozłowska Danuta język angielski

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

wtorek              

s. 306           

15:15 - 16:15

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

wtorek              

s. 306           

15:15 - 16:15

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

wtorek              

s. 306             

15:15 - 16:15

42

Kozłowska Kamila chemia, godz. wych

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

poniedziałek              

s. 328           

15:15 - 16:15

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

poniedziałek              

s. 328           

15:15 - 16:15

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

poniedziałek              

s. 328             

15:15 - 16:15

43

Kubas Dalila język angielski

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

czwartek              

s. 121           

16:00 - 17:00

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

czwartek              

s. 121           

16:00 - 17:00

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

czwartek              

s. 121             

16:00 - 17:00



44

Kuniszewska Kamila pedagog

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

środa              

s. 308           

15:00 - 16:00

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

środa              

s. 308           

15:00 - 16:00

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

środa              

s. 308             

15:00 - 16:00

45

Kurdzielewicz Weronika matematyka

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

czwartek              

s. 221           

08:00 - 09:00

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

czwartek              

s. 221           

08:00 - 09:00

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

czwartek              

s. 221             

08:00 - 09:00

46

Kurtyka Małgorzata 
edu. 

wczesnoszkolna

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

poniedziałek              

s. 124           

16:00 - 17:00

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

poniedziałek              

s. 124           

16:00 - 17:00

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

poniedziałek              

s. 124             

16:00 - 17:00

47

Kuźmin-Smalc Krystyna 
edu. 

wczesnoszkolna

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

czwartek              

s. 118           

16:00 - 17:00

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

czwartek              

s. 118           

16:00 - 17:00

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

czwartek              

s. 118             

16:00 - 17:00

48

Lepieszkiewicz Renata n-l świetlicy

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

poniedziałek              

s. 104           

17:00 - 18:00

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

poniedziałek              

s. 104           

17:00 - 18:00

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

poniedziałek              

s. 104             

17:00 - 18:00

49

Leśniewska Paulina język niemiecki

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

poniedziałek              

s. 327           

07:00 - 08:00

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

rozwijające 

zainteresowania

poniedziałek              

s. 327           

07:00 - 08:00

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

poniedziałek              

s. 327             

07:00 - 08:00

50

Litwinko-Bosy Monika biologia, przyroda

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

środa              

s. 228           

15:15 - 16:15

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

środa              

s. 228           

15:15 - 16:15

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

środa              

s. 228             

15:15 - 16:15

51

Maik Anita pedagog

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

czwartek              

s. 214           

15:00 - 16:00

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

czwartek              

s. 214           

15:00 - 16:00

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

czwartek              

s. 214             

15:00 - 16:00

52
Majewska-

Gargula Edyta
chemia, godz. 

wych, matematyka

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

środa              

s. 325           

15:15 - 16:15

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

rozwijające 

zainteresowania

środa              

s. 325           

15:15 - 16:15

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

środa              

s. 325             

15:15 - 16:15

53

Mielcarek Jolanta język polski

Dla uczniów - 

rozwijające 

zainteresowania

poniedziałek              

s. 217           

15:15 - 16:15

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

poniedziałek              

s. 217           

15:15 - 16:15

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

poniedziałek              

s. 217             

15:15 - 16:15

54

Mike Danuta
edu. 

wczesnoszkolna

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

wtorek              

s. 114           

15:30 - 16:30

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

wtorek              

s. 114           

15:30 - 16:30

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

wtorek              

s. 114             

15:30 - 16:30



55

Mróz Paweł wych-fiz.

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

poniedziałek              

s. 09           

15:15 - 16:15

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

poniedziałek              

s. 212           

15:15 - 16:15

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

poniedziałek              

s. 212             

15:15 - 16:15

56

Nowaczyk Anna
godz. wych, wych-

fiz.

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

wtorek              

s. 230 ob.sp.           

16:00 - 17:00

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

wtorek              

s. 230 ob.sp.           

16:00 - 17:00

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

wtorek              

s. 230 ob.sp.             

16:00 - 17:00

57

Nowak Aleksandra 
godz. wych, 

matematyka

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

wtorek              

s. 325           

15:15 - 16:15

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

rozwijające 

zainteresowania

wtorek              

s. 325           

15:15 - 16:15

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

wtorek              

s. 325             

15:15 - 16:15

58

Olszewska Katarzyna 
edu. 

wczesnoszkolna

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

czwartek              

s. 116           

17:30 - 18:30

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

poniedziałek              

s. 116           

17:30 - 18:30

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

środa              

s. 116             

14:20 - 15:20

59

Osuch-Wolicka Beata informatyka

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

wtorek              

s. 002           

16:00 - 17:00

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

wtorek              

s. 002           

16:00 - 17:00

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

wtorek              

s. 002             

16:00 - 17:00

60

Petera Karolina
godz. wych, wych-

fiz.

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

wtorek              

s. 139 ob.sp.           

16:00 - 17:00

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

wtorek              

s. 139 ob.sp.           

16:00 - 17:00

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

wtorek              

s. 139 ob.sp.             

16:00 - 17:00

61
Pierścionek-

Morawska Karolina n-l przedszkola

Dla uczniów - 

rozwijające 

zainteresowania

wtorek              

s. 2           

11:00 - 12:00

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

wtorek              

s. 2           

11:00 - 12:00

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

wtorek              

s. 2             

11:00 - 12:00

62

Popkowska Bogusława 
edu. 

wczesnoszkolna

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

czwartek              

s. 115           

17:30 - 18:30

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

piątek              

s. 116           

12:30 - 13:30

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

piątek              

s. 116             

12:30 - 13:30

63

Prewencka Agnieszka n-l świetlicy

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

wtorek              

s. 106           

17:00 - 18:00

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

wtorek              

s. 106           

17:00 - 18:00

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

wtorek              

s. 106             

17:00 - 18:00

64

Rafalowska Katarzyna biologia, przyroda

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

środa              

s. 230           

15:15 - 16:15

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

środa              

s. 230           

15:15 - 16:15

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

środa              

s. 230             

15:15 - 16:15

65

Rawicka Aleksandra wych-fiz.

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

czwartek              

s. 139 ob.sp.           

16:00 - 17:00

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

czwartek              

s. 139 ob.sp.           

16:00 - 17:00

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

czwartek              

s. 139 ob.sp.             

16:00 - 17:00



66

Rawicka Anna język polski

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

środa              

s. 322           

07:00 - 08:00

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

środa              

s. 321           

07:00 - 08:00

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

środa              

s. 322             

07:00 - 08:00

67

Rokicka Paulina wych-fiz.

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

poniedziałek              

s. 139 ob.sp.           

16:15 - 17:15

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

poniedziałek              

s. 139 ob.sp.           

16:15 - 17:15

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

poniedziałek              

s. 139 ob.sp.             

16:15 - 17:15

68

Rozkosz Marika
edu. 

wczesnoszkolna

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

środa              

s. 122           

07:45 - 08:45

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

środa              

s. 122           

07:45 - 08:45

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

środa              

s. 122             

07:45 - 08:45

69

Różańska Anna religia

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

poniedziałek              

s. 010           

15:15 - 16:00

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

poniedziałek              

s. 010           

15:15 - 16:00

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

poniedziałek              

s. 010             

15:15 - 16:00

70
Rusin-

Lenkiewicz Monika
godz. wych, język 

angielski

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

wtorek              

s. 304           

16:50 - 17:50

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

wtorek              

s. 304           

16:50 - 17:50

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

wtorek              

s. 304             

16:50 - 17:50

71

Rymkiewicz Katarzyna n-l świetlicy

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

wtorek              

s. 106           

10:30 - 11:30

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

wtorek              

s. 106           

10:30 - 11:30

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

wtorek              

s. 106             

10:30 - 11:30

72

Sadkowska Natalia
edu. 

wczesnoszkolna

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

czwartek              

s. 120           

11:25 - 12:25

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

poniedziałek              

s. 120           

16:00 - 17:00

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

czwartek              

s. 119             

11:25 - 12:25

73

Sawicki Krzysztof wych-fiz.

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

piątek              

s. 138 ob.sp.           

07:00 - 08:00

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

piątek              

s. 138 ob.sp.           

07:00 - 08:00

Dla uczniów - 

rozwijające 

zainteresowania

piątek              

s. 138 ob.sp.             

07:00 - 08:00

74

Sentkowska Anna historia, język polski

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

piątek              

s. 217           

15:00 - 16:00

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

rozwijające 

zainteresowania

piątek              

s. 217           

15:00 - 16:00

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

piątek              

s. 217             

15:00 - 16:00

75

Siewko Dobrosława matematyka

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

poniedziałek              

s. 223           

15:15 - 16:15

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

poniedziałek              

s. 223           

15:30 - 16:30

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

poniedziałek              

s. 223             

15:30 - 16:30

76

Sikora Beata plastyka

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

środa              

s. 226           

15:15 - 16:15

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

rozwijające 

zainteresowania

środa              

s. 226           

15:15 - 16:15

Dla uczniów - 

rozwijające 

zainteresowania

środa              

s. 226             

15:15 - 16:15



77

Sitkowska Karolina n-l przedszkola

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

środa              

s. 6           

15:30 - 16:30

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

środa              

s. 6           

15:30 - 16:30

Dla uczniów - 

rozwijające 

zainteresowania

środa              

s. 6             

15:30 - 16:30

78
Skobelska-

Romaniec Ewa język polski

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

poniedziałek              

s. 318           

07:00 - 08:00

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

rozwijające 

zainteresowania

poniedziałek              

s. 318           

07:00 - 08:00

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

poniedziałek              

s. 318             

07:00 - 08:00

79

Skorupska Edyta n-l biblioteki

Dla uczniów - 

rozwijające 

zainteresowania

wtorek              

biblioteka           

15:00 - 16:00

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

rozwijające 

zainteresowania

wtorek              

biblioteka           

15:00 - 16:00

Dla uczniów - 

rozwijające 

zainteresowania

wtorek              

biblioteka             

15:00 - 16:00

80

Smorczewska Małgorzata
edu. 

wczesnoszkolna

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

czwartek              

s. 113           

10:25 - 11:20

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

czwartek              

s. 113           

10:25 - 11:20

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

czwartek              

s. 113             

15:10 - 16:10

81

Sobolewska Anna n-l biblioteki

Dla uczniów - 

rozwijające 

zainteresowania

środa              

biblioteka           

07:00 - 08:00

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

rozwijające 

zainteresowania

środa              

biblioteka           

07:00 - 08:00

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

środa              

biblioteka             

07:00 - 08:00

82

Sobolewska Luiza
informatyka, 

matematyka

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

wtorek              

s. 323           

15:15 - 16:15

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

czwartek              

s. 323           

07:30 - 08:30

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

wtorek              

s. 323             

15:15 - 16:15

83

Stępień Łukasz technika

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

piątek              

s. 226           

07:45 - 08:45

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

piątek              

s. 226           

07:45 - 08:45

Dla uczniów - 

rozwijające 

zainteresowania

piątek              

s. 226             

07:45 - 08:45

84

Suchowera Agnieszka język angielski

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

piątek              

s. 201           

15:10 - 16:10

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

rozwijające 

zainteresowania

piątek              

s. 201           

15:10 - 16:10

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

piątek              

s. 201             

15:10 - 16:10

85

Suterska Anna historia

Dla uczniów - 

rozwijające 

zainteresowania

poniedziałek              

s. 317           

15:30 - 15:30

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

poniedziałek              

s. 317           

15:30 - 16:30

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

poniedziałek              

s. 317             

15:30 - 16:30

86

Szymkowiak Grzegorz wych-fiz.

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

poniedziałek              

s. 210           

08:00 - 09:00

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

poniedziałek              

s. 210           

08:00 - 09:00

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

poniedziałek              

s. 210             

08:00 - 09:00

87

Ślęzak Alicja wych-fiz.

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

poniedziałek              

s. 240 ob.sp.           

16:00 - 17:00

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

poniedziałek              

s. 240 ob.sp.           

16:00 - 17:00

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

poniedziałek              

s. 240 ob.sp.             

16:00 - 17:00



88
Świtoń-

Tomaszewska Olga
edu. 

wczesnoszkolna

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

piątek              

s. 119           

08:30 - 09:30

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

piątek              

s. 119           

08:30 - 09:30

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

piątek              

s. 119             

08:30 - 09:30

89

Tabjan Waldemar historia

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

czwartek              

s. 205           

15:30 - 16:30

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

rozwijające 

zainteresowania

czwartek              

s. 205           

15:30 - 16:30

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

czwartek              

s. 205             

15:30 - 16:30

90

Topczyłko Ewa religia

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

poniedziałek              

s. 09           

15:10 - 16:10

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

rozwijające 

zainteresowania

poniedziałek              

s. 09           

15:10 - 16:10

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

poniedziałek              

s. 09             

15:10 - 16:10

91

Tyszka Edyta
informatyka, 

matematyka

Dla uczniów - 

rozwijające 

zainteresowania

środa              

s. 221           

15:00 - 16:00

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

rozwijające 

zainteresowania

środa              

s. 221           

15:00 - 16:00

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

środa              

s. 221             

15:00 - 16:00

92

Warawan Lidia psycholog

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

wtorek              

s. 309           

14:20 - 15:20

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

wtorek              

s. 309           

14:20 - 15:20

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

wtorek              

s. 309             

14:20 - 15:20

93

Wasilewska Anna
edu. 

wczesnoszkolna

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

czwartek              

s. 121           

08:30 - 09:30

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

czwartek              

s. 121           

08:30 - 09:30

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

czwartek              

s. 121             

08:30 - 09:30

94

Waśniewska Joanna matematyka

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

czwartek              

s. 225           

15:30 - 16:30

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

czwartek              

s. 225           

15:30 - 16:30

Dla uczniów - 

rozwijające 

zainteresowania

czwartek              

s. 225             

15:30 - 15:30

95

Wirecka Dorota religia

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

czwartek              

s. 08           

09:40 - 10:30

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

rozwijające 

zainteresowania

czwartek              

s. 08           

09:40 - 10:30

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

środa              

s. 010             

16:00 - 17:00

96

Wiszniak Anna
edu. 

wczesnoszkolna

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

poniedziałek              

s. 114           

16:00 - 17:00

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

poniedziałek              

s. 114           

16:00 - 17:00

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

poniedziałek              

s. 114             

16:00 - 17:00

97

Witkowska Sylwia 
edb, edu. 

wczesnoszkolna

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

piątek              

s. 127           

13:15 - 14:15

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

poniedziałek              

s. 127           

15:15 - 16:15

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

piątek              

s. 127             

13:15 - 14:15

98

Wolińska Sylwia matematyka

Dla uczniów - 

rozwijające 

zainteresowania

poniedziałek              

s. 221           

16:00 - 17:00

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

poniedziałek              

s. 221           

16:00 - 17:00

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

poniedziałek              

s. 221             

16:00 - 17:00



99

Wróblewska Magdalena n-l przedszkola

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

poniedziałek              

s. 4           

16:00 - 17:00

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

poniedziałek              

s. 4           

16:00 - 17:00

Dla uczniów - 

rozwijające 

zainteresowania

poniedziałek              

s. 4             

16:00 - 17:00

100

Yavorska Anastasiia fizyka

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

czwartek              

s. 330           

15:15 - 16:15

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

czwartek              

s. 330           

15:15 - 16:15

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

czwartek              

s. 330             

15:15 - 16:15

101

Zamiatowska Grażyna język polski

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

czwartek              

s. 220           

15:00 - 16:00

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

czwartek              

s. 220           

15:00 - 16:00

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

czwartek              

s. 220             

15:00 - 16:00

102

Zawada Jerzy wych-fiz.

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

czwartek              

s. 240 ob.sp.           

17:30 - 18:30

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

rozwijające 

zainteresowania

czwartek              

s. 240 ob.sp.           

17:30 - 18:30

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

czwartek              

s. 240 ob.sp.             

17:30 - 18:30

103

Zawadzka Halina wych-fiz.

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

wtorek              

s. 137 ob.sp.           

07:00 - 08:00

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

wspierające, 

zaliczeniowe lub 

poprawkowe z 

przedmiotów

wtorek              

s. 137 ob.sp.           

07:00 - 08:00

Dla uczniów - 

rozwijające 

zainteresowania

wtorek              

s. 240 ob.sp.             

16:15 - 17:15

104

Żabkiewicz Beata wych-fiz.

Dla rodziców - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

poniedziałek              

s. 230 ob.sp.           

16:00 - 17:00

wg odrębnego 

harmonogramu

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

poniedziałek              

s. 230 ob.sp.           

16:00 - 17:00

Dla uczniów - 

sprawy 

wychowawcze i 

przedmiotowe

poniedziałek              

s. 230 ob.sp.             

16:00 - 17:00


