Konsultacje dla uczniów i rodziców
Nazwisko i imię
nauczyciela
Adamus Dorota

Nauczany przedmiot

Termin/godzina

Miejsce

Ciekalska Alina

nauczyciel bibliotekarz

Cieślik Sabina

edukacja wczesnoszkolna
klasa 2b
doradca zawodowy

poniedziałki
14.35-15.35
czwartki co drugi
tydzień
15.40-16.40
wtorki
14.00-15.00
środy
7.00-8.00
wtorki co drugi tydzień
16.30-17.30
wtorki
16.30-17.30
wtorki
17.30-18.30
wtorki 16.45-17.15
środy 11.45-12.15
wtorki co drugi tydzień
14.40-15.40
środy
15.45-16.45
wtorki co drugi tydzień
17.30-18.30
środy co drugi tydzień
7.30-8.30
wtorki co drugi tydzień
15.35-16.35
środy co drugi tydzień
15.00-16.00
wtorki
7.00-8.00
czwartki
15.30-16.00
czwartki
7.00-8.00
wtorki co drugi tydzień
14.30-15.30
wtorki co drugi tydzień
16.30-17.30
wtorki
13.45-14.15
wtorki
14.30-15.30
środy
14.45-15.45
czwartki
7.00-8.00

sala nr 45

Bednarek Teresa

język angielski
wychowawca klasy 4a
fizyka

Drzewiecka - Tymkiewicz
Katarzyna
Dziemba – Gułaj
Aleksandra
Fułek Ewelina

informatyka
pedagog szkolny

Gansty Alicja

wychowawca świetlicy

Gawlikowska Jolanta

nauczyciel wspomagający

Głąb Agata

wychowawca świetlicy

Grzywnowicz Alicja

pedagog specjalny

Hajduk Anna

biologia

Izquierdo Mulero Pablo

język hiszpański

Jabczyk Marek

zajęcia pływackie
klasa 8c
język polski, historia
wychowawca klasy 6a
Rewalidacja

Kieruzel Marta
Kolczyk Ewa
Kołodziejczyk Hanna
Kornaga Patrycja

historia, WOS, etyka
wychowawca klasy 8a
psycholog szkolny

Kosińska Agata

technika

Kostorz Katarzyna

biologia
klasy ósme
kierownik i wychowawca
świetlicy
przyroda, geografia
wychowawca klasy 7a
edukacja wczesnoszkolna
klasa 1b

Krawczyk Anna
Kruszyńska Katarzyna
Kubik Teresa

sala nr 35/pokój
nauczycielski
biblioteka
sala nr 47
sala korekcyjna
sala nr 30
gabinet
pedagoga
świetlica gł.
sala nr 24
sala nr 26
świetlica gł.
gabinet
pedagoga
sala nr 40/pokój
nauczycielski
sala nr 34/pokój
nauczycielski
Pałac Młodzieży
Biuro Pływalni
sala nr 42
sala nr 17
sala nr 34
gabinet
pedagoga
sala nr 36
biblioteka
świetlica gł.
sala nr 40
sala nr 27

Kuch Marcin

religia

Lelińska Katarzyna

wychowawca świetlicy

Maniura Robert

chemia, matematyka
wychowawca klasy 8c
zajęcia pływackie
klasa 8c, klasy trzecie
zajęcia sportowe
język polski, historia,
rewalidacja, etyka
wychowawca klasy 5b
edukacja wczesnoszkolna
klasa 2a
wychowanie fizyczne
EDB
język angielski, język
polski jako obcy
wychowawca klasy 8b
plastyka, wychowawca
świetlicy
matematyka
wychowawca klasy 4b
religia

Mądry Małgorzata

Ochojska – Gwóźdź Anna

Pająk Olga
Pardela Rafał
Pęczak – Kubica
Małgorzata
Podruczna Sylwia
Polewana Agata
Rożańska – Michalska
Wioleta
Sitkiewicz Agnieszka

Sośnik Izabela

Sowińska Agnieszka
Strzemińska Martyna
Wcisło Małgorzata
Wojtulska Joanna
Zdrada Małgorzata
Zielińska Iwona
Żyła Katarzyna
Żyłka – Simiela Katarzyna

zajęcia pływackie
klasy trzecie
zajęcia sportowe
wicedyrektor, edukacja
wczesnoszkolna
klasa 3b
język polski, etyka
wychowawca klasy 5a
edukacja wczesnoszkolna
klasa 3a
dyrektor, geografia
język angielski, edukacja
wczesnoszkolna
matematyka
wychowawca klasy 6b
wychowanie fizyczne
edukacja wczesnoszkolna
klasa 1a
muzyka, plastyka, WDŻ

wtorki
15.45-16.45
Poniedziałek
15.40-16.40
piątki
16.30-17.30
poniedziałki co drugi
tydzień
14.30-15.30
środy
7.00-8.00
czwartki
7.00-8.00
wtorki
14.35-15.35
piątki
7.00-8.00
czwartki
15.45-16.45
czwartki
7.00-8.00
poniedziałki
7.00-8.00
czwartki co drugi
tydzień
15.00-16.00
środy
15.00-16.00
środy
7.30-8.30
wtorki
7.00-8.00
czwartki
15.00-16.00
wtorki
12.30-13.30
wtorki
7.00-8.00
piątki
7.00-8.00
wtorki 7.15-7.45
środy 7.15-7.45
poniedziałki
7.00-8.00

sala nr 42
nowa świetlica
sala nr 35
Pałac Młodzieży
Pływalnia
sala nr 36

sala nr 48
sala
gimnastyczna
sala nr 44

świetlica gł.
sala nr 33
sala nr 37/pokój
nauczycielski
pokój
nauczycielski
gabinet
wicedyrektora
sala nr 46
sala nr 38
gabinet
dyrektora
sala nr 17/pokój
nauczycielski
sala nr 32
sala nr 17
sala nr 26
sala nr 43

