Środa

Wtorek

Poniedziałek

PLAN KONSULTACJI
08.00-08.45

P. Katarzyna Adamiec – Kurcok – j.angielski kl.1-3, sala nr 8

p. Magdalena Buchalik – edukacja wczesnoszkolna kl.2a , sala nr 5

08.55-09.40

p. Katarzyna Adamiec- -Kurcok- j.angielski kl.4-8, sala nr 8

p. Magdalena Buchalik – edukacja wczesnoszkolna kl.2a , sala nr 5

09.50-10.35

p. Iwona Bartniczek – pedagog, gabinet pedagoga

p. Alina Dubec – wychowanie fizyczne kl.1-4, sala gimnastyczna

10.45-11.30

p. Iwona Bartniczek – j.polski, gabinet pedagoga

p. Alina Dubec – wychowanie fizyczne kl.5-8 , sala gimnastyczna

11.45-12.30

p. Katarzyna Bober – edukacja wczesnoszkolna kl.3a , sala nr 4

12.45-13.30

p. Katarzyna Bober – edukacja wczesnoszkolna kl.2b , sala nr 2

08.00-08.45

p. Jacek Kondrot – wychowanie fizyczne kl.1-4, sala gimnastyczna

p. Katarzyna Gierlich – edukacja wczesnoszkolna kl.1b , sala nr 7

08.55-09.40

p. Jacek Kondrot – wychowanie fizyczne kl. 5--8, sala gimnastyczna

p. Katarzyna Gierlich – edukacja wczesnoszkolna kl.1b , sala nr 7

09.50-10.35

p. Maria Gitner – historia kl.4-6, sala nr 14

p. Krystyna Janas – edukacja wczesnoszkolna kl.1a, sala nr 3

10.45-11.30

p. Maria Gitner – historia i wos kl.7-8, sala nr 14

p. Krystyna Janas – edukacja wczesnoszkolna kl.1a, sala nr 3

11.45-12.30

p. Agata Kordanowska – Pisarek, j. polski , sala nr 15

12.45-13.30

p. Agata Kordanowska – Pisarek, j. polski , sala nr 15

08.00-08.45

p. Joanna Krzystała - j. angielski kl.1-4, sala nr 15

s. Maria Soremska – religia , sala nr 7

08.55-09.40

p. Joanna Krzystała ,- j. angielski kl.5-8, sala nr 15

Ks. Cezariusz Wala – religia, sala nr 7

09.50-10.35

p. Izabela Lipp – Zgryźniak – przyroda, sala nr 12

p. Dariusz Wesołek- technika 4-7, sala nr 6

10.45-11.30

p. Izabela Lipp – Zgryźniak – biologia , sala nr 12

p. Dariusz Wesołek- informatyka 1-7, sala nr 6

11.45-12.30

p. Wiesława Wistuba- chemia , sala nr 17

p. Mirosława Wyleżoł – Mołdrzyk, plastyka, muzyka kl.1-3, sala nr 16

12.45-13.30

p. Wiesława Wistuba- matematyka , sala nr 17

p. Mirosława Wyleżoł – Mołdrzyk, plastyka, muzyka kl.4-8, sala nr 16

p. Izabela Cyroń – zaj. rewalidacyjne, sala nr 5

08.55-09.40

p. Mariusz Gorzawski – wychowanie fizyczne kl.3a,3b, sala
gimnastyczna
p. Bożena Wyleżoł – j.polski, sala nr 11

09.50-10.35

p. Bożena Wyleżoł – j.polski, sala nr 11

p. Krystyna Janiszewska – sala nr 17

10.45-11.30

p. Agnieszka Zgoll – Rybka- edukacja wczesnoszkolna kl.3b, sala nr 9

p. Agnieszka Ożga – j. niemiecki, sala nr 12

11.45-12.30

p. Agnieszka Zgoll – Rybka- j. angielski, sala nr 9

p. Ewa Inglot- doradztwo zawodowe , sala nr 14

08.00-08.45

p. Zbigniew Rybka- geografia, sala nr 12

08.55-09.40

p.Rafał Szczepanek- fizyka, sala nr 13

p. Ewa Salamon – edukacja wczesnoszkolna kl.2c , sala nr 1

09.50-10.35

p.Anna Honysz – Dobrowolska – j. niemiecki, sala nr 8

p. Ewa Salamon – edukacja wczesnoszkolna kl.2c , sala nr 1

10.45-11.30

p. Agnieszka Krzyżowska – edukacja dla bezpieczeństwa , sala nr 14

p. Krystyna Falkiewicz – zaj. rewalidacyjne, sala nr 1

11.45-12.30
12.45-13.30

p. Marcin Gorzowski – matematyka , sala nr 16

Piątek

Czwartek

08.00-08.45

p. Justyna Wencel – matematyka, sala nr 17

