
imię i nazwisko nauczyciela termin konsultacji nazwa zajęć dodatkowych termin zajęć dodatkowych

Adaszyńska Marta
wtorek 15:30

przygotowanie do olimpiady i egzaminu 

zawodowego
wg potrzeb

Araszkiewicz Anna wtorek 15.30

Araszkiewicz Patryk poniedziałek 15:30 Koło ekonomiczne wg odrębnego harmonogramu

Babik Anna
wtorek 13:35 po uzgodnieniu

Badura Aleksandra
wtorek 12.25-12.50 po 

uzgodnieniu

zajęcia wyrównawcze

poniedziałek od 13.30- 14.30 po uzgodnieniu 

lub w innym terminie po ustaleniu  z 

nauczycielem

Bąkowska Ewa
poniedziałek 15.15-16.00

Olimpiada Turystyczna, Olipmiada 

Hotelarska, szkolne konkursy 

turystyczno-hotelarskie

harmonogram zostanie ustalny w terminie 

późniejszym 

Bednarczyk Olimpia  środa 7:10-7:40 oraz inne 

terminy po uzgodnieniu
zajęcia wyrównawcze według odrębnego harmonogramu

Borowiec-Noga Katarzyna czwartek 15.00 po 

uzgodnieniu
zajęcia wyrównawcze

Brodowska Elżbieta czwartek 8.00- 8.30 oraz inny 

termin po uzgodnieniu

Gąsior Agata czwartek 7.00 - 7.40 oraz inne 

terminy po wcześniejszym 

uzgodnieniu zajęcia wyrównawcze

czwartek 13.10-13.50

Gralewska-Ściechura Agata wtorek 13:35-13:50 oraz inne 

terminy po wcześniejszym 

uzgodnieniu zajęcia wyrównawcze

poniedziałek 11:40-12:25  oraz inne terminy 

po wcześniejszym uzgodnieniu

Grabowska Małgorzata piątek  15:30 zajęcia wyrównawcze czwartek 15:00

Grzymkowska Dorota wtorek 16.20-17.05 lub inny 

termin do uzgodnienia

Zajęcia wyrównawcze -praca z uczniem 

zdolnym

Konsultacje, koła zainteresowań i zajęcia wyrównawcze 2020/2021



Guzikowska Dorota wtorek 15.30 - 16.30 oraz w 

dowolnym terminie po 

wcześniejszym uzgodnieniu
Jaklewicz Dorota środa 13.50-15.30

Kacprzyk-Mac Iwona
środa 9.25- 9.40 oraz on-line 

po umówieniu terminu

praca z młodzieżą zainteresowaną 

wymianą międzynarodową i 

propagowaniem działań związanych z 

językiem niemieckim

czwartek 13.35-13.50

Kociuba Magdalena
wtorek 15.30

konkurs geograficzno - nautologiczny, 

SKKT
według odrębnego harmonogramu 

Korol Amanda ponedzałek 12:25 - 13:10 zajęcia wyrównawcze według odrębnego harmonogramu

Marta Koguciuk

on-line po umówieniu 

terminu, zajęcia wyrównawcze czwartek, 15.30

Kręciwilk Małgorzata czwartek, 13.35- 15.20

Kościuczuk Anna
on-line po umówieniu terminu zajęcia rozwijajace wtorek 14.45 - 15.30, czwartek 19:00 - 20:30

Krawczyk Elżbieta wtorek 16.20-17.05 lub inny 

termin do uzgodnienia
Zajęcia z uczniem zdolnym

Krzesińska-Hajn Renata wtorek 15:30 - 16:00, też 

online po wcześniejszym 

umówieniu się

zajęcia wyrównawcze

poniedziałek 7:00 - 7:30 zajęcia wyrównawcze

Kuczera Marzenna wtorek 15.30 -16.15 + online 

teams
zajęcia wyrównawcze dla klas reklamy

wg potrzeb, po uzgodnieniu z nauczycielem

Kupidłowska Ewa czwartek 13.50-15.30; w 

dowolnym terminie po 

wcześniejszym uzgodnieniu

Lewandowska Iwona środa 15.35 -16.20 oraz on-

line po umówieniu terminu

Łukaszewska Joanna poniedziałek 13.10-13.50 lub 

inny dzień po wcześniejszym 

uzgodnieniu



Majewska-Gałka Monika wtorek 14:30 - 15:30

Marcinkiewicz Anna środa 15.30-16:15

Melerska Joanna codziennie po wcześniejszym 

uzgodnieniu
Olimpiada Wiedzy o Turystyce według odrębnego harmonogramu 

Migdal Anna Czwartek 7.00-7.45 po 

wcześniejszym uzgodnieniu

Przygotowanie do egzaminu 

zawodowego

Olejnik Ewa czwartek    15.30-16.30 Zajęcia wyrównawcze wg potrzeb, po uzgodnieniu z nauczycielem

Pleskacz Jakub Codziennie od 7:00-7:45 po 

wcześniejszym umówieniu.

Radziejewska Alina poniedziałek 15:15-16:00

Rudewicz-Kowalska Beata
Wtorek 15.30 - 16.15

Przygotowanie do matury - powtórki, 

cwiczenia dodatkowe dla uczniów klasy 

4D

środy 14.25 

Rudkiewicz Katarzyna
poniedziałek 15.30-16.15 + on-

line po umówieniu terminu

Rygielska-Barwacz Joanna poniedziałek, wtorek, 

czwartek godz. 7.00 - 7.45. 

Inne dni lub godziny - po 

wcześniejszym umówieniu. 

Możliwe spotkania online - 

wcześniejsze umówienie
Ryndak Wioletta poniedziałek 13.10-13.50, 

środa (po wcześniejszym 

uzgodnieniu) 13.10 - 13.50
Ryngwelska-Stachurska Grażyna

po wcześniejszym uzgodnieniu

Skrzyniarz Leszek środa 17:10

Słaboszewska Elżbieta czwartek13.50-14.35

Sosnowska-Szpak Kamila codziennie po wcześniejszym 

uzgodnieniu



Sobczak Tomasz
po wcześniejszym uzgodnieniu

Streich Magdalena
poniedziałek 15.35-16.20 lub 

inny termin po uzgodnieniu
Program Edukacji Wodnej i Żeglarskiej

Tabor Aneta środa 7.00- 7.45

Urbanowicz Monika
 poniedziałek 7.00- 7.45, środa 

długa przerwa 12.25-12.50
fakultet maturalny z geografii wtorek 13.45 - 15.00

Walaszek Izabela środa 15.30-16.15 przygotowanie do matury - powtórki czwartek 13,30-14,15

Wiśniewska Agata środa 12.50 - 13.35 lub inny 

termin po uzgodnieniu

Wołowiec Iwona wtorek 7:00 - 7:45

Zaśko-Rywak Dorota poniedziałek 16.15-17 lub inny 

termin po uzgodnieniu

zajęcia wyrównawcze z matematyki dla 

klas pierwszych
wtorek 7.00-7.45

Zawadzka Anita środa 15.30-16.15 SKS- siatkówka dz i ch ł

Zganiacz Anna wtorek 15:30 Koło logistyczne dla olimpijczyków wg odrębnego harmonogramu

Oleksiak Kamil wtorek 7:00 - 7:45


