
GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI 

 

Godziny dostępności nauczycieli języka polskiego 

nazwisko i imię przedmiot dzień tygodnia godzina sala 

Adamowicz Agata  język polski wtorek 13:30 - 14:15 
pokój 

nauczycielski 

Karasek Małgorzata  język polski środa 14:15 - 15:15 
pokój 

nauczycielski 

Karwacka Agnieszka  język polski piątek 11.20-12.05  102 

Kłucińska Wanda język polski piątek 9:00 - 10:00 
pokój 

nauczycielski 

Powała Anna  język polski środa 14:15 - 15:15 s. 211 

Walentynowicz Katarzyna  język polski piątek 7:45 - 8:45 
pokój 

nauczycielski 

Wawrzynów Aneta  język polski środa 15:10 - 16:10 
pokój 

nauczycielski 

Wronkowicz Renata  język polski 
czwartek 

(co dwa tygodnie) 
14:15 - 15:15 

208 

Godziny dostępności nauczycieli języków obcych 

nazwisko i imię przedmiot dzień tygodnia godzina sala 

Bartnicki Tomasz język angielski piątek 15:25 - 15:10 108 

Biernacka Beata język angielski piątek 15:10 - 16:10 
pokój 

nauczycielski 

Cholawo Dagmara język angielski poniedziałek  7:40 - 8:40 
pokój 

nauczycielski 



Giller Everly język portugalski środa 11:20 - 12:05 
pokój 

nauczycielski 

Gontarz Urszula język rosyjski czwartek 12:25 - 13:25 
pokój 

nauczycielski 

Gruda Jadwiga język rosyjski środa 
11:20 - 12:05 

14:25 - 15:10 

pokój 

nauczycielski 

Jaworska Ewa język portugalski czwartek 16:10 - 16:55 
pokój 

nauczycielski 

Karlińska Iwona język angielski czwartek 14:20 - 15:05 
pokój 

nauczycielski  

Kosmahl Anna język angielski środa 14:25 - 15:25 
pokój 

nauczycielski  

Lachowska Janina język angielski czwartek 15:10 - 16:05 
pokój 

nauczycielski 

Leoniak Piotr 
język angielski /  

język rosyjski 
poniedziałek 14:25 - 15:25 

pokój 

nauczycielski 

Milewska Ewa język niemiecki środa 14:25 - 15:25 
pokój 

nauczycielski  

Misiorowska-Rychlewska 

Grażyna 
język portugalski czwartek 16:10 - 16:55 

pokój 

nauczycielski 

Niegowska-Drachal Elżbieta język angielski środa 8:25 - 9:25 
pokój 

nauczycielski  

Nieścierowicz Małgorzata język angielski           środa 15:10 - 16:10 
pokój 

nauczycielski 

Karlińska Iwona język angielski czwartek 14:25 - 15:10 
pokój 

nauczycielski 



Wrońska Katarzyna język angielski czwartek 13:15 - 14:00 
pokój 

nauczycielski 

Zwolak Donata język niemiecki środa 14:25-15:25 
pokój 

nauczycielski 

 

Godziny dostępności nauczycieli matematyki i informatyki 

nazwisko i imię przedmiot dzień tygodnia godzina sala 

Aniszewska Sylwia  matematyka poniedziałek 15:20 - 16:20 210 

Chmielewska Ewa  matematyka wtorek  14:15 - 15:15 104 

Stecka Ewa  matematyka wtorek 15:20 - 16:20 206 

Suska Agnieszka  matematyka wtorek 15:10 - 16:10 
pokój 

nauczycielski 

Zawisza Małgorzata  
matematyka / 

informatyka / fizyka 
środa 15:20 - 16:20 

gabinet 

wicedyrektorów 

Kobierska Małgorzata informatyka środa 16.55 - 17:55 203 

Różańska Jolanta informatyka czwartek 16:10 - 17:10 202 

Kurek Agnieszka informatyka 
czwartek( co drugi 

czwartek od 9.03) 
14:30-15:30 pokój nauczycielski  

 

 



Godziny dostępności nauczycieli filozofii, historii, podstaw przedsiębiorczości i wiedzy o społeczeństwie 

nazwisko i imię przedmiot dzień tygodnia godzina sala 

Sebastian Zasłonowski filozofia 
poniedziałek 

(drugi i ostatni 

poniedziałek miesiąca) 

15:10 - 16:10 pokój nauczycielski 

Lipiński Łukasz historia / wos wtorek 13:30 - 14:30 pokój nauczycielski 

Mazańska Iwona  historia / wos wtorek 13:15 - 14:15 108 

Muszyński Adam  historia / wos piątek 14:15 - 15:15 pokój nauczycielski  

Staroniek Karol  historia / hit poniedziałek  15:10 - 16:10 pokój nauczycielski 

Cegłowska Beata  
podstawy przedsiębiorczości 

historia / wos/ doradztwo 

zawodowe 

poniedziałek 14:25-15:25 pokój nauczycielski 

 

Godziny dostępności nauczycieli biologii, chemii, fizyki i geografii  

nazwisko i imię przedmiot dzień tygodnia godzina sala 

Malinowska Dorota  biologia czwartek 13:10 - 14:10 pokój nauczycielski 

Zalewska Elżbieta  biologia środa   7:30 - 8:30 112 

Ziarek Renata  biologia wtorek 13:10 - 14:10 pokój nauczycielski 

Miązek Aleksandra  chemia wtorek 15:10 - 16:10 pokój nauczycielski 

Pająk Natalia  chemia środa 13:10 - 14:10 pokój nauczycielski 

Kasprzak Barbara fizyka poniedziałek 16:10 - 16:55 pokój nauczycielski 



Wziątek Beata fizyka poniedziałek 15:10-16:10 prac. fizyczna 

Kosińska Ewa geografia 
wtorek 

(co dwa tygodnie) 
14:20-15:20 pokój nauczycielski 

Szczubełek Anna  geografia czwartek 14:25-15:25 pokój nauczycielski 

 

Godziny dostępności nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa 

nazwisko i imię przedmiot dzień tygodnia godzina lekcyjna sala 

Kaczanowski Damian  wychowanie fizyczne środa 12:05 - 13:05 sala gimnastyczna 

Lubaszka Krzysztof wychowanie fizyczne poniedziałek 16:05 - 17:05 sala gimnastyczna 

Maliszewski Jerzy wychowanie fizyczne wtorek 12:05 - 13:05 sala gimnastyczna 

Milewski Zdzisław wychowanie fizyczne czwartek 13:30 -  14:30 sala gimnastyczna 

Waleszkiewicz Aleksandra wychowanie fizyczne poniedziałek 15:10 - 16:10 sala gimnastyczna 

Zawadzka Aneta wychowanie fizyczne poniedziałek 13:10 - 14:10 sala gimnastyczna 

Frankowski Marek 
edukacja dla 

bezpieczeństwa 
środa 16:05 - 17:05 

pokój 

nauczycielski 

 

 

 

 

 

 



Godziny dostępności nauczycieli etyki i religii 

nazwisko i imię przedmiot dzień tygodnia godzina lekcyjna sala 

Karwacka Agnieszka  etyka poniedziałek  12:05 - 13:05 
 102 

Andrychowska-Kozłowska 

Mariola 
religia poniedziałek  16:55 - 17:55 

pokój 

nauczycielski  

Diłanian Grzegorz religia czwartek  15:20 - 16:20 
gabinet 

wicedyrektorów 

 

Godziny dostępności nauczycieli plastyki 

nazwisko i imię przedmiot dzień tygodnia godzina lekcyjna sala 

Karolina Jarosławska plastyka poniedziałek 15:10 - 15:55 
pokój 

nauczycielski 

 

Godziny dostępności pedagogów współorganizujących kształcenie  

oraz specjalistów pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rehabilitacji, logopedii  

nazwisko i imię dzień tygodnia godzina lekcyjna sala 

Adamiuk Monika środa 8:00 - 9:00 pokój nauczycielski 

Cacko Alicja poniedziałek 16:00 - 17:00 gabinet pedagogów 

Chibowska Ewa środa 9:25 - 10:25 gabinet psychologa 

Czajkowska Małgorzata  środa 15:10 - 16:10 pokój nauczycielski 



Jurek Barbara poniedziałek  12.20 - 13.20 sala do rehabilitacji 

Kujko Anna środa 12.25 - 13.25 pokój nauczycielski 

Łaszkowska Monika środa 11:20 - 12:20 pokój nauczycielski 

Narojczyk Katarzyna wtorek 10:20 - 11:20 gabinet terapeuty 

Ostrowska Magdalena środa 7:00 - 7:30 pokój nauczycielski 

Staniszewska Martyna wtorek 16:00 - 17:00 gabinet pedagoga 

Zawicka Aneta  poniedziałek 14:15 - 15:15 pokój nauczycielski  

 

 


