
Imię i nazwisko nauczyciela, 
przedmiot

Rodzaj zajęć 
(konsultacje, zajęcia 

dla maturzystów, kółko 
zainteresowań)

Dzień, godzina zajęć lub numer 
lekcji

Magdalena Wesołowska- Rańda - dyrektor konsultacje dla rodziców środa 14.00-15.00
Urszula Pacura - chemia, wicedyrektor konsultacje kl. 2B pon 14.25

konsultacje kl. 2D pt 14.25

konsultacje kl. 3A, 3B śr. 14.25

kosultacje kl. 4B wt. 12.45

zajęcia dla maturzystów czw. 12.45-14.20

konsultacje dla rodziców wt. 14.00-15.00

Katarzyna Kunasiewicz - historia, wicedyrektor konsultacje dla uczniów środa 7-lekcja
konsultacje dla rodziców czwartek 7-lekcja
konsultacje dla rodziców poniedziałek 14.25

Wojciech Kozłowski matematyka, wych.1PR konsultacje dla uczniów wtorek 7.00
konsultacje dla rodziców wtorek 7.00
koło matematyczne środa 7.00
koło architektoniczno - budowlane czwartek 7.00

Joanna Sławczyk - j. polski, wych. 3C konsultacje dla uczniów i rodziców piątek 7.00
Barbara Hałaczkiewicz - matematyka konsultacje dla uczniów i rodziców wtorek 7.00
Justyna Szarańska - j. polski, wych. 2C Szkolny Klub Filmowy wtorek 8.00- 8.45

konsultacje dla uczniów i rodziców poniedziałek, środa 7.30-8.00
zajęcia dla maturzystów wtorki 13.30-14.15

Marcin Jarosz - WF, wych. 3D konsultacje dla uczniów i rodziców poniedziałek 15.00
Grzegorz Jatczyszyn - WF, wych. 4C konsultacje dla uczniów i rodziców poniedziałek 15:00
Edyta Danek - j. niemiecki, wych. 2D konsultacje dla uczniów środa 13:35 

konsultacje dla rodziców środa 13:35 
Arkadiusz Domaszewicz - zaj. sportowe, piłka nożna konsultacje dla uczniów i rodziców czwartek 16:00 - 17:00
Dorota Kozakowska - j. polski, wych.4A2 konsultacje dla uczniów 4A2 czwartek 13.30



konsultacje dla uczniów 4B czwartek 13.30
konsultacje dla uczniów 3A wtorek 14.30
konsultacje dla rodziców wtorek 15,00

Beata Kuszewska - biologia, wych. 2B konsultacje dla uczniów i rodziców wtorek 14.20
zajęcia dla maturzystów piątek  13.35- 14.20

Urszula Dziekan- fizyka, podstawy przedsiębiorczości konsultacje dla uczniów i rodziców poniedziałek 15.10-16.10
Damiana Nowak - historia konsultacje dla uczniów i rodziców poniedziałek 14.30 - 15.30
Tomasz Daroszewski - j. hiszpański, wych. 1J konsultacje dla uczniów i rodziców poniedziałek 14:20-15:20

tutoring / debaty oksfordzkie poniedziałek 15:20 - 16:00
Krzysztof Wrona, informatyka, Wstęp do psychologii konsultacje dla uczniów i rodziców środa 14:20-15:20
Anna Domaradzka-Żyła - WF, wych. 4D konsultacje dla uczniów i rodziców poniedziałek 14.20
Katarzyna Bauman - j. polski konsultacje dla uczniów i rodziców wtorek 14.20-15.20
Agnieszka Pałac - j. angielski, wych. 3A konsultacje dla uczniówi rodziców środa -7.00
Marcelina Dymitruk - chemia, wych. 3B konsultacje dla uczniów i rodziców poniedziałek 14.25 - 15.10
Monika Cieślak - . niemiecki konsultacje dla uczniówi rodziców piątek 13.30-15.00
Wojciech Gąsiewski - WF, wych. 1T konsultacje dla rodziców środa 14:20

konsultacje dla uczniów piątek 7:15
Karolina Belka - j. angielski, wych. 1D konsultacje dla uczniów i rodziców piątek 14.20
Tomasz Jęsiak - WF, wych. 4A1 konsultacje dla uczniów i rodziców czwartek  14:25 - 15:20
Katarzyna Szczepankiewicz-Grosel - historia, WOS, 
wych. 2A

kółko historyczne                             
konsultacje dla uczniów i rodziców

poniedziałek 8.00-8.45                                                  
środa 14:20 - 15.20

Aleksandra Kropczyk, biologia konsultacje dla uczniów i rodziców środa 14:20 - 14:50
Katarzyna Rokicka j. angielski konsultacje dla uczniów i rodziców środa 14.20
Małgorzata Młynarczyk - j. polski, wych. 1PS konsultacje dla uczniów i rodziców  czwartek 7.00

Ewa Rohan- j.angielski
konsultacje dla uczniów(w tym 
maturzystów) i rodziców środa, 14.30-15.30

Joanna Brycka- muzyka konsultacje dla uczniów i rodziców wtorek, 15.10-16.10
Andrzej Żabierek - edukacja dla bezpieczeństwa konsultacje dla uczniów i rodziców poniedziałek, 14.25-15.25
Zbigniew Cukier, matematyka konsultacje dla uczniów i rodziców czwartek 7.00, piątek 7:10

kwadrans matematyczny Środa 7:10
Andrzej Starużyk geografia konsultacje dla uczniów i rodziców czwartek 13.35 - 14.35



Jolanta Jaszczak - biologia, wych.4B zajęcia dla maturzystów środa 12.25-14.20
konsultacje dla uczniów poniedziałek 8.00
konsultacje dla rodziców środa 12,25


