
TERMINY KONSULTACJI DLA UCZNIÓW I RODZICÓW 

L.p. 
Nazwisko i imię dla uczniów dla rodziców 

1.  Adamski Marcin 

trzy pierwsze czwartki  

w miesiącu, 8. lekcja, gabinet 

nauczycieli W-F 

ostatni czwartek każdego 

miesiąca, 8. lekcja, gabinet 

nauczycieli W-F 

2.  Banasik Agnieszka 
trzy pierwsze czwartki  

w miesiącu, 8. lekcja, s. 1 
ostatni czwartek każdego 

miesiąca, 8. lekcja, s. 1 

3.  Bieliński Marcin 
trzy pierwsze środy 

w miesiącu, 7. lekcja, s. 1a 
ostatnia środa w miesiącu,  

7. lekcja, s. 1a 

4.  Biłyk-Woźniak Beata 
trzy pierwsze czwartki  

w miesiącu, 8. lekcja, s. 3 

ostatni wtorek w miesiącu,  

3. lekcja, pokój nauczycielski 

5.  Biszczuk Małgorzata 
trzy pierwsze czwartki  

w miesiącu, 8. lekcja, s. 4a 
ostatni czwartek każdego 

miesiąca, 8. lekcja, s. 4a 

6.  Borowiecki Maciej                                   

co drugi czwartek, 0. lekcja, s. 4 

(po uzgodnieniu  

z nauczycielem) 

co drugi czwartek, 0. lekcja, s. 4 

(po uzgodnieniu  

z nauczycielem) 

7.  Cieślak Przemysław 
trzy pierwsze poniedziałki  

w miesiącu, 0. lekcja, s. 19 

ostatni poniedziałek w miesiącu,  

0. lekcja, s. 19 

8.  Duszczyk Katarzyna 
trzy pierwsze środy 

w miesiącu, 0. lekcja, s. 17a 

ostatnia środa każdego miesiąca, 

0. lekcja, s. 17a 

9.  Gawryś Łukasz 

trzy pierwsze środy 

w miesiącu, 8. lekcja, pokój 

nauczycielski 

ostatnia środa każdego miesiąca, 

8. lekcja, pokój nauczycielski 

10.  Gierlak Anna  
poniedziałek, piątek 15:00-

15:30, biblioteka 

poniedziałek, piątek 15:00-15:30 

biblioteka 

11.  Głogowski Piotr 
trzeci wtorek w miesiącu, 

9. lekcja, s. 9 

pierwszy wtorek w miesiącu, 

5. lekcja, pokój nauczycielski 

12.  Gruza Grażyna                                         
wtorek, środa, czwartek 15:00-

15:20 biblioteka 

wtorek, środa, czwartek 15:00-

15:20 biblioteka 

13.  Grzegrzółka Izabela 
trzy pierwsze poniedziałki  

w miesiącu, 0. lekcja, s. 16 

ostatni poniedziałek w miesiącu,  

0. lekcja, s. 16 

14.  Jesionowska Joanna co drugi wtorek, 8. lekcja, s. 15 co drugi wtorek, 8. lekcja, s. 15 

15.  Kalenik Dorota wtorki, godz. 14.00-15.00 wtorki, godz. 14.00-15.00 

16.  Kolasiński Wojciech                                  

17.  Konkowska Jolanta co drugi wtorek, 5. lekcja, co drugi wtorek, 5. lekcja, 

18.  Korczyńska Mirosława                           co drugi wtorek, 8. lekcja, s. 21 co drugi wtorek, 8. lekcja, s. 21 

19.  Krzemińska Tamara                                  

20.  Krzemiński Zbigniew                                

21.  Kulpa-Szustak Iwona czwartek, 7. lekcja, s. 12 

ostatni czwartek każdego 

miesiąca, 7. lekcja, s. 12 

22.  Kuran Witold                                           2., 3. i 4 wtorek, 8. lekcja, s. 10 

pierwszy czwartek w miesiącu,  

4. lekcja, pokój nauczycielski 

23.  Lisowska Monika                                   
trzy pierwsze poniedziałki  

w miesiącu, 8. lekcja, s. 3 

czwarta środa w miesiącu, 3. 

lekcja, pokój nauczycielski 

24.  Małka Tomasz 
trzy pierwsze piątki  

w miesiącu, 8. lekcja, s. 8 
ostatni piątek w miesiącu,  

8. lekcja, s. 8 

25.  Michalik Tomasz  
co drugi czwartek (poczynając 

od 15.09), 8. lekcja, s. 9 
co drugi czwartek (poczynając 

od 15.09), 8. lekcja, s. 9 

26.  Michalski Krzysztof 
pierwszy czwartek w miesiącu, 

godz. 16.00 – 17.00, s. 20 

pozostałe czwartki, godz. 16.00 – 

17.00, s. 20 

27.  Mizak Anna  co drugi piątek, 8. lekcja, s. 14 
ostatni piątek w miesiącu,  

8. lekcja, s. 14 

28.  Mojkowski Bogdan 
pierwszy i trzeci poniedziałek 

miesiąca, 9. lekcja, s. 9 

pierwszy i trzeci poniedziałek 

miesiąca, 9. lekcja, s. 9 



29.  Murakowski Kamil 
trzy pierwsze czwartki w 

miesiącu 7:25-8:10, s. 5 

ostatni czwartek każdego 

miesiąca 7:25-8:10, s. 5 

30.  Ks. Nowakowski Marek 
poniedziałki, 9. lekcja, s. 5 (po 

uzgodnieniu z nauczycielem) 

poniedziałki, 6. lekcja, pokój 

nauczycielski (po uzgodnieniu) 

31.  Pawłowska Joanna                                   
trzy pierwsze poniedziałki w 

miesiącu, 8. lekcja, s. 11 

ostatni wtorek w miesiącu,  

3. lekcja, pokój nauczycielski 

32.  Poniewierka Natalia                                 
trzy pierwsze środy 

w miesiącu, 9. lekcja, s. 18 
ostatnia środa w miesiącu,  

5. lekcja, pokój nauczycielski 

33.  Putz-Alvarado Magdalena 
trzy pierwsze czwartki  

w miesiącu, 8. lekcja, s. 14 
ostatni czwartek każdego 

miesiąca, 8. lekcja, s. 14 

34.  Rogala Damian  co drugi wtorek, 1. lekcja, s. 4 co drugi wtorek, 1. lekcja, s. 4 

35.  Sambierski Piotr                                      

trzy pierwsze piątki w miesiącu, 

godz. 16.05, gabinet nauczycieli 

W-F 

ostatni poniedziałek  

w miesiącu, 5. lekcja, gabinet 

nauczycieli W-F 

36.  Słowikowska Iwona 
trzy pierwsze środy 

w miesiącu, 7. lekcja, s. 15 
ostatni czwartek w miesiącu,  

5. lekcja, pokój nauczycielski 

37.  Sochaczewska Antonia 
piątki (poza pierwszym w 

miesiącu), 9. lekcja, s. 9 

pierwszy piątek miesiąca, 9. 

lekcja s. 9 

38.  Soszka Anna wtorek, 0. lekcja, s. 2 

ostatni wtorek w miesiącu,  

0. lekcja, s. 2 

39.  Styliński Jakub 
trzy pierwsze czwartki  

w miesiącu, 8. lekcja, s. 20 

ostatni czwartek w miesiącu,  

8. lekcja, s. 20 (po umówieniu 

się przez Librusa) 

40.  Szczepańska Marianna                           
trzy pierwsze wtorki 0.. lekcja s. 

6 
pierwsza środa w miesiącu, 1. 

lekcja, pokój nauczycielski 

41.  Szwugier Michał 
trzy pierwsze czwartki  

w miesiącu, 9. lekcja, s. 11 
ostatni czwartek każdego 

miesiąca, 9. lekcja, s. 11 

42.  Szymanowska-Luber Dorota                  
trzy pierwsze poniedziałki  

w miesiącu, 8. lekcja, s. 13 
pierwszy wtorek w miesiącu,  

4. lekcja, pokój nauczycielski 

43.  Szymczak Karolina 
trzy pierwsze wtorki 

w miesiącu, 9. lekcja, s. 17 

ostatni wtorek każdego miesiąca, 

9. lekcja, s. 17 

44.  Wegner Andrzej  

trzeci piątek w miesiącu na 

godzinie 0. (potwierdzenie 

przez librusa do 

poprzedzającego czwartku do 

godz. 16) 

pierwszy piątek w miesiącu na 

godzinie 0. ((potwierdzenie 

przez librusa do 

poprzedzającego czwartku do 

godz. 16) 

45.  Wenta Maciej 

drugi i czwarty wtorek  

w miesiącu, godz. 16:20, 

gabinet wuefistów 

drugi i czwarty wtorek  

w miesiącu, godz. 16:20, gabinet 

wuefistów 

46.  Werpachowska Renata  poniedziałki, godz. 15.00-16.00 poniedziałki, godz. 15.00-16.00 

47.  Zdrzyłowska Karina                                 
trzy pierwsze piątki  

w miesiącu, 7. lekcja, s. 17a 
ostatni piątek każdego miesiąca, 

7. lekcja, s. 17a 

 


