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EDUKACJA 
WCZESNOSZK
OLNA 

p. Małgorzata Bura dowolny termin po 
wcześniejszym umówieniu się 

--- dowolny termin po 
wcześniejszym 
umówieniu się  

p. Gabriela Grabowska dowolny po wcześniejszym 
umówieniu się 

--- dowolny po umówieniu 
się przez dziennik e 
Librus 

p. Marzena Lesiuk  dowolny termin po 
wcześniejszym umówieniu się 

--- dowolny termin po 
wcześniejszym 
umówieniu się 
 

p. Bożena Leśniak dowolny termin po 
wcześniejszym umówieniu się,  

--- dowolny termin po 
wcześniejszym 
umówieniu się (np. 
przez Librus) 

p. Joanna Sędzimir dowolny termin po 
wcześniejszym umówieniu się  

--- dowolny termin po 
wcześniejszym 
umówieniu się przez 
dziennik Librus 

pedagog s. Estera Dominika 
Radkiewicz 

podczas dyżuru + dowolny 
termin po wcześniejszym 
umówieniu się 

dowolny termin po wcześniejszym 
umówieniu się 

dowolny termin po 
wcześniejszym 
umówieniu się(np. 
przez Librus, telefon) 
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psycholog p. Ksenia Ziarkowska-
Huk 

w godzinach pracy, po 
wcześniejszym umówieniu się 

w godzinach pracy, po 
wcześniejszym umówieniu się 

w godzinach pracy, po 
wcześniejszym 
umówieniu się 

biologia 
przyroda 

p. Dorota Maj wtorek 7.10 - 7.55 pon. 7.10 - 7.55 pon. 14.30 - po 
wcześniejszym 
umówieniu się 

p. Ewa Kurek-Koloch --- środa 7.10 - 7.55 
czwartek 15.25 - 16.10 
(w obu terminach: po 
wcześniejszym umówieniu się) 

dowolny termin po 
wcześniejszym 
umówieniu się (np. 
przez Librus) 

chemia p. Weronika Knopek --- piątek 7.10-7.55 s.16, 
ul. św. Jana 7 po osobistym 
umówieniu się 

ul. św. Jana 7 
po wcześniejszym 
umówieniu się przez 
Dziennik Librus 

p. Elżbieta Dobrowolska piątek 7.10- 8.00 s.17 ul. św. 
Jana 7 
 po umówieniu się. 

--- ul. św. Jana 7 
po wcześniejszym 
umówieniu się przez 
Dziennik Librus 

fizyka 
przyroda 
technika 

p. Marek Jajkiewicz 
 
 
 
 

poniedziałek 13:45 -14:30 s.3 
poniedziałek 14 :35 - 15:20 s.3 
po osobistym  umówieniu się 
 

poniedziałek 13:45 -14:30 s.3 
poniedziałek 14 :35 - 15:20 s.3 
po osobistym  umówieniu się 
 

Dowolny termin po 
uprzednim umówieniu 
się poprzez dziennik 
Librus 
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geografia 

 
p. Agata Smętek 

wtorek 7:10 - 7:55 s.2  
po osobistym umówieniu się  

poniedziałek 7:10 - 7:55 s.2  
po osobistym umówieniu się 

Termin ustalany po 
uprzednim umówieniu 
się przez dziennik 
librus 

p. Grzegorz 
Onyszkiewicz 

--- poniedziałek lub środa 7.10 -7.55 
po umówieniu się przez Dziennik 
Librus 

środy 7.30 po 
wcześniejszym 
umówieniu się przez 
Dziennik Librus 

historia 
his 
WOS 

p. Barbara Figlewicz piątek 14.35 - 15.20, s. 1, 
ul. Św. Jana 7                                

poniedziałek 15.20 - 16.00, 
s. 17, ul. Św. Jana 7    

Termin ustalany po 
uprzednim umówieniu 
się przez dziennik 
librus 

p. Paweł Kajzar  dowolny termin po umówieniu 
się  

dowolny termin po umówieniu się  dowolny termin po 
umówieniu się  

p. Grzegorz Simiłowski środa, 7:10-7:55, s.sz. 3. środa, 7:10-7:55, s.sz. 3. Dowolny termin po 
uprzednim umówieniu 
przez dziennik librus 

p. Rafał Stopa ------------------ piątek 13:40 - 14:30 ul.Św Jana 7 
lub w dowolnym terminie po 
umówieniu się 

Dowolny termin po 
uprzednim umówieniu 
przez dziennik librus 

informatyka p. Łukasz Anklewicz 
Scholz 
 
 

czwartek, 9:50-10.35, s.sz. 9. czwartek, 9:50-10:35, s.sz. 9. Dowolny termin po 
uprzednim umówieniu 
się przez dziennik 
Librus. 
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p. Michał Klak --- w sali nr 9: 
poniedziałek 7:00-8:00 (po 
wcześniejszym umówieniu się) 
 
środa 15:30-16:30 (gdy nie ma 
kółka) 17:00-18:00 (gdy jest kółko) 

Terminy jak dla 
konsultacji z uczniami 
lub po uprzednim 
umówieniu się przez 
Librus 

j. angielski p. Dorota Wolińska wtorek, g. 14.30 lub piątek, 
g.13.45 po wcześniejszym 
umówieniu się przez Librus 

piątek, g.13.45 po wcześniejszym 
umówieniu się przez Librus 

dowolny wolny termin 
po umówieniu się 
przez Librus 

p. Gabriela Steliga --- dowolny termin po umówieniu 
przez Librus 

dowolny termin po 
umówieniu przez 
Librus 

p. Karolina Strzelec dowolny termin po umówieniu 
się przez dziennik Librus 

dowolny termin po umówieniu się 
przez dziennik Librus 

dowolny termin po 
umówieniu się przez 
dziennik Librus 

p. Katarzyna Ślusarczyk --- piątek godz. 13.40 po umówieniu piątek, godz.8.00 po 
umówieniu 

p. Maciej Rutkowski    

j. francuski p. Bernadetta Knott --- środa (po wcześniejszym 
umówieniu się przez Librus 
ul. św. Jana 7 

środa (po 
wcześniejszym 
umówieniu się) 
ul. św Jana  7 
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p. Iwona Czaicka środa 14.30 lub dowolny 
termin po umówieniu się  
przez dziennik Librus 
 
ul. św. Jana 7 

środa 14.30 lub dowolny termin po 
umówieniu się  
przez dziennik Librus 
 
ul. św. Jana 7 

środa 14.30 lub 
dowolny termin po 
umówieniu się przez 
dziennik Librus 
 
ul. św. Jana 7 

j. hiszpański p. Justyna Klinowska --- środa 7.10 - 7.55 
( po wcześniejszym umówieniu się 
przez Librus) 

środa 7.10 - 7.55 
( po wcześniejszym 
umówieniu się przez 
Librus) 

j. łaciński p. Teresa Wnętrzak --- dowolny termin po umówieniu się 
przez Librus 

dowolny termin po 
umówieniu się przez 
Librus 

j. niemiecki p. Anna Syguła --- dowolny termin po umówieniu się 
przez dziennik Librus 

dowolny termin po 
umówieniu się przez 
dziennik Librus 

p. Elżbieta Włoś dowolny termin - po osobistym 
umówieniu się 

dowolny termin - po osobistym 
umówieniu się 

po uzgodnieniu przez 
Librus 

p. Lucyna Majka --- po osobistym umówieniu się po uzgodnieniu w 
Librusie 

s. Klaudia Rachela 
Miesiąc 
 

dowolny termin - po osobistym 
umówieniu się 

--- po uzgodnieniu przez 
Librus 
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j. polski p. Kinga Ciapała-Gędłek --- poniedziałek 15.25 - 16. 10 
wtorek 15. 25 - 16.10 

po wcześniejszym 
uzgodnieniu 

p. Joanna Kantor-Malik wtorek  13:40-14:25  piątek 14:35-15:20 Czwartek l.6 (po 
wcześniejszym 
umówieniu się tel. lub 
przez dziennik Librus) 

p. Bożena Leśniak dowolny termin po 
wcześniejszym umówieniu się,  

--- dowolny termin po 
wcześniejszym 
umówieniu się (np. 
przez Librus) 

p. Anna Syguła --- dowolny termin po umówieniu się 
przez dziennik Librus 

dowolny termin po 
umówieniu się przez 
dziennik Librus 

p. Katarzyna Szyler termin ustalony indywidualnie 
z nauczycielem (osobiście, 
przez Librus) 

termin ustalony indywidualnie z 
nauczycielem (osobiście, przez 
Librus) 

termin ustalony 
indywidualnie z 
nauczycielem 
(telefonicznie, przez 
Librus) 

matematyka p. Zofia Daszczyńska 
 
 

wtorek 13.40 po osobistym 
umówieniu się 

--- środa 10 -10.30 po 
umówieniu się 
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p. Agnieszka Kizior --- dowolny termin, po umówieniu się dowolny termin, po 
umówieniu się przez 
Librus 

p. Anna Lembas --- piątek 7:30 lub 8:00 po umówieniu 
się 

wtorek 13:40 -14:30 
po umówieniu się 

p. Elżbieta Maślanka środa lub czwartek po 
osobistym  umówieniu się,  
ul. św. Jana 7 

środa lub czwartek po osobistym  
umówieniu się, 
ul. św. Jana 7 

dowolny termin po 
umówieniu się przez 
dziennik Librus 
ul. św. Jana 7 

p. Maria Panz  ---  

p. Dorota Worotniak --- Wtorek 7:30  po umówieniu się Czwartek 13.40 po 
umówieniu się przez 
Librus 

muzyka s. Wanda Putyra dowolny dzień - po osobistym 
umówieniu się 

dowolny dzień - po osobistym 
umówieniu się 

dowolny dzień - po 
osobistym umówieniu 
się 

plastyka 
 

p. Paulina Jordan Wtorek 14:35 - 15:20 Wtorek 14:35 - 15:20 Wtorek 11:40 - 12:25 

podstawy 
przedsiębiorcz
ości 

p. Marzena Lesiuk --- dowolny dzień - po osobistym 
umówieniu się 
 

dowolny dzień - po 
osobistym umówieniu 
się 
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religia o. Rafał Waluch --- Środa - godz. 12.50 - 13.35 Czwartek  
- godz. 13.45 - 14.30 

s. Aleksandra Duda --- dowolny dzień - po osobistym 
umówieniu się 

dowolny dzień - po 
osobistym umówieniu 
się 

s. Aurelia Patrzyk dowolny dzień - po osobistym 
umówieniu się 

dowolny dzień - po osobistym 
umówieniu się 

dowolny dzień - do 
indywidualnego 
uzgodnienia (tel. 572 
154 209) 

s. Celina Zagórowska dowolny termin po 
wcześniejszym osobistym 
umówieniu się  

--- dowolny termin po 
wcześniejszym 
umówieniu się (tel. 
506 638 834) 

savoir vivre p. Bożena Romanowska poniedziałek                                                                                                                                                                                                                                                   
- godz. 13.40-14.25     

poniedziałek  
godz. 13.40-14.25                                               

 poniedziałek                                                    
- po wcześniejszym 
umówieniu się 

wdż p. Hanna Wendland-

Malska 

Wtorek godz. 15:20 Czwartek godz 15:20 Wtorek, czwartek,po 
wcześniejszym 
umówieniu się. 

wf 
edb 

p. Agnieszka Krynicka-

Ślusarek 

 

czwartek, godz. 7:10  
po wcześniejszym umówieniu 
się 

czwartek, godz. 7:10  
po wcześniejszym umówieniu się 

po uzgodnieniu przez 
Librus / telefonicznie, 
itp. 
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p. Gabriela Grabowska dowolny po wcześniejszym 
umówieniu się 

--- dowolny po umówieniu 
się przez dziennik e 
Librus 

p. Łukasz Dąbroś dowolny termin po 
wcześniejszym umówieniu się 
przez librus. 

dowolny termin po wcześniejszym 
umówieniu się przez librus. 

dowolny termin po 
wcześniejszym 
umówieniu się przez 
librus. 

p. Magdalena Księżna-

Michalska 

Dowolny termin po 
wcześniejszym osobistym 
umówieniu 

Dowolny termin po wcześniejszym 
osobistym umówieniu 

Dowolny termin po 
wcześniejszym 
umówieniu się przez 
librus 

p. Małgorzata Świątek dowolny termin po 
wcześniejszym umówieniu się 
przez librus. 

Poniedziałek 8:55- 9:40 
lub dowolny termin po 
wcześniejszym umówieniu się 
przez librus. 

dowolny termin po 
wcześniejszym 
umówieniu się przez 
librus. 

 


