
Imię i nazwisko nauczyciela

Rodzaj zajęć (konsultacje, 
zajęcia dla maturzystów, kółko 

zainteresowań)
Dzień, godzina zajęć lub 

numer lekcji

Agnieszka Pałac
środa konsultacje , poniedziałek  - konsultacje 
dla maturzystów

sroda 15.10 , poniedziałek 15.10 ( po 

umówieniu się)

Monika Cieślak konsultacje, przygotowanie do matury środa 11.40-12.25, piątek 13.30-14.20

Joanna Brycka pracownia artystyczna(muzyczna) wtorek 9 lekcja

Dorota Kozakowska kółko teatralne wtorek 8-9 lekcja

Dorota Kozakowska konsultacje  dla klasy 2A i 3A2 
poniedziałek 9 lekcja / on - line po 
umówienieu 

D. Kozakowska konsultacje dla maturzystów środa i czwartek  lekcja 8 

Krzysztof Wrona konsultacje wtorek 15:15 / online po umówieniu

Beata Kuszewska konsultacje /zajęcia dla maturzysytów wtorek 8 lekcja/ czwartek 8 lekcja

Aleksandra Czudziak konsultacje, zajęcia dla maturzystów - rozszerzająceśroda - 8 lekcja 

Aleksandra Czudziak konsultacje piątek - 7 lekcja  

Sandra Kubica konsultacje 
poniedziałek 9  lekcja\ online po 
umówieniu

Jowita Mikluszka konsultacje, zajęcia dla maturzystów, uczeń zdolny

poniedziałek 16.30, online po 

umówieniu, piątek 8.00

Damiana Nowak konsultacje, uczeń zdolny...
wtorek 9-10 lekcja. po wcześniejszym 
umówieniu z uczniem.

Andrzej Żabierek konsultacje poniedziałek - 8 lekcja

Iwona Jodłowska konsultacje 

środa 8 lekcja / 3B, 1C piatek 7 lekcja 

(zgłoszenia przez Librus)

konsultacje on-line w uzgodnionym terminie

Katarzyna Kunasiewicz konsultacje piątek 7 i 8-lekcja

Joanna Sławczyk konsultacje czwartek 14.25

Marcelina Dymitruk konsultacje czwartek 9. lekcja



zajęcia dla maturzystów piatek 7. lekcja

Tomasz Daroszewski konsultacje, tutoring lub klub debat oxfordzkich poniedziałek 15:15 -16:00 (9. lekcja)

konsultacje piątek 14:25 - 15:10 (8. lekcja)

Tomasz Jęsiak konsultacje, zajęcia na siłowni wtorek 14.30-16.00

Jolanta Jaszczak konsultacje dla maturzystów czwartek 7 lekcja

Jolanta Jaszczak konsultacje                                          środa 8 lekcja

Jolanta Jaszczak w razie potrzeby konsultacje indywidualne onlinepo wcześniejszym umówieniu się
Urszula Pacura klasa 3B (mogą być on-line po umówieniu się)                                        wtorek 8 lekcja

Urszula Pacura

konsultacje dla 1B (mogą być on-line po 

umówieniu się)   środa 8 lekcja

Urszula Pacura

konsultacje dla grupy 2R1 (mogą być on-line po 

umówieniu się)   poniedziałek 8 lekcja

Urszula Pacura

konsultacje dla grupy 2R2 (mogą być on-line po 

umówieniu się)   piątek 8 lekcja

Edyta Danek TEAMS konsultacje indywidualne wtorek godz. 18.00

Edyta Danek konsultacje piątek 14:25 - 15.10 (8. lekcja)

Ewa Rohan konsultacje online

środa online- po wcześniejszym 

umówieniu się

Ewa Rohan Konsultacje dla maturzystów online
poniedziałek (po wcześniejszym 
umówieniu sie)

Urszula Dziekan konsultacje wtorek 9 lekcja

konsultacje online po wcześniejszym umówieniu się
Grzegorz Jatczyszyn konsultacje środa l.9, piątek l. 8 

Justyna Szarańska konsultacje

poniedziałek 8. lekcja, po wcześniejszym 

umówieniu się

Justyna Szarańska zajęcia przygotowujące do matury

wtorek 8. lekcja, po wcześniejszym 

umówieniu się

Maria Pająk konsultacje 

poniedziałek 7:15, po uprzednim 

umówieniu się

konsultacje online
piątek po 19:00 po wcześniejszym 
umowieniu



Marcin Jarosz konsultacje śr lekcja 1 , pt lekcja 1

Anna Domaradzka-Żyła konsultacje

wtorek 9 lekcja, piątek 8l po 

wcześniejszym umówieniu się

Maja Henkelman konsultacje

środa 8 lekcja, po wcześniejszym 

umówieniu się

Karolina Belka konsultacje

czwartek lekcja 0 po wcześniejszym 

umówieniu się
Karolina Belka konsultacje wtorek godz. 17:30 online 

Katarzyna Bauman konsultacje

środa i czwartek 8.lekcja- po 

wcześniejszym ustaleniu

Wojciech Gąsiewski konsultacje Poniedziałek i piątek lekcja 0

Zbigniew Cukier konsultacje poniedzialek klasy drugie, wtorek klasy trzecie lekcja 0

Zbigniew Cukier kwadrans matematyczny czwartek lekcja 0 

Katarzyna Szczepankiewicz konsultacje wtorek, czwartek lekcja 8

Katarzyna Szczepankiewicz konsultacje online po wcześniejszym umówieniu się
Andrzej Starużyk konsultacje poniedziałek, lekcja 8

konsultacje online konsultacje online po wczesniejszym umówieniu się

Ireneusz Benzar konsultacje wtorek, 7:15

Ireneusz Benzar konsultacje online po wczesniejszym umówieniu się
Aleksandra Kropczyk zajęcia dla maturzystów czwartek 14:20

Aleksandra Kropczyk konsultacje czwartek 15:10

Aleksandra Kropczyk konsultacje online po wcześniejszym umówieniu się


