
Nazwisko i imię 

nauczyciela

nauczany 

przedmiot/ rodzaj 

prowadzonych 

zajęć

Godzina 

dostępności dla 

uczniów: DZIEŃ

Godzina 

dostępności 

dla uczniów: 

GODZINA

Godzina dostępności 

dla uczniów: 

MIEJSCE

Godzina 

dostępności dla 

rodziców: DZIEŃ

Godzina 

dostępności 

dla rodziców: 

GODZINA

Godzina dostępności 

dla rodziców : 

MIEJSCE

Bogdziewicz Anna język angielski czwartek 11.55 -12.25 pokój nauczycielski czwartek 12.25 - 12.55 pokój nauczycielski

Butrym Sylwia 
wychowanie 

fizyczne/przyroda
piątek 14.00 s.229 poniedziałek 14.00 s.229

Buyrym Wiktor
wychowanie 

fizyczne
czwartek 7:30-8:00

pokoj nauczycieli 

wychowania fizycznego
wtorek 9:20-9:50

pokoj nauczycieli 

wychowania fizycznego

Chmielowska 

Małgorzata

plastyka, 

informatyka
wtorek 15.45- 16.15 s. 232 piątek 10.15- 10.45 pokój nauczycielski

Dajczak Elżbieta matematyka poniedziałek
11:55-12:10                    

12:55-13:10 

11:55-12:10 s. 235                   

12:55-13:10 s. 234
poniedziałek 12:20-12:50 pokój nauczycielski

Danuta 

Jędrychowska-

Peters

informatyka/       

technika
poniedziałek 14:55 s. 239 poniedziałek 15:30 s. 239

Duszkiewicz Łukasz
wychowanie 

fizyczne
piątek 11.00-11.30

pokoj nauczycieli 

wychowania fizycznego
piątek 11.30-12.00

pokoj nauczycieli 

wychowania fizycznego

Gajda Ewa
logopedia, język 

polski
piątek 14.50-15.20 biblioteka poniedziałek 14.50-15.20 biblioteka

Gontarz Wojciech język polski poniedziałek 13:10-13:40 pokój nauczycielski czwartek 10:40-11:10 pokój nauczycielski

Gorczyński Paweł fizyka piątek 7:00 - 7:30 s. 341 piątek 11:00 - 11:30 pokój nauczycielski

Gospodarska 

Katarzyna

edukacja 

wczesnoszkolna
środa 15:45 - 16:15 s. 106 wtorek 16:40 - 17:10 s. 106

Górczyńska-Nowak 

Anna
matematyka poniedziałek 7.45-8.15 pokój nauczycielski poniedziałek 12:10-12.40 pokój nauczycielski

Grabowicz-

Cuckarew Anna
geografia środa 15.45-16.15 s.342 środa 11.55-12.25 pokój nauczycielski

Grobelska Kinga 
nauczyciel 

wspomagający 
wtorek 8:45-9:15 pokój nauczycielski wtorek 8:15-8:45 pokój nauczycielski

Hryckowian 

Arkadiusz

wychowanie 

fizyczne
czwartek 9 15-9 45

pokoj nauczycieli 

wychowania fizycznego
czwartek 9 45-10 15

pokoj nauczycieli 

wychowania fizycznego

Jankowska Monika język angielski czwartek 13:10-13:40 pokój nauczycielski czwartek 10:15-10:45 pokój nauczycielski



Janz Anita
edukacja 

wczesnoszkolna
poniedziałek

11.55-12.10,                     

12.55-13.10
s. 106 wtorek 13.55-14.25 pokój nauczycielski

Jezierska Katarzyna 
edukacja 

wczesnoszkolna
środa 15.00-15.30 s. 105 środa 15. 30-16.00 s. 105

Jonca-Gałązka 

Elżbieta

edukacja 

wczesnoszkolna
środa 11.40-12.10 pokój nauczycielski środa 11.10-11.40 pokój nauczycielski

Kaczkan Bogusława
edukacja 

wczesnoszkolna
piątek 

11.55 -12.10                   

12.55-13.10
s. 104 wtorek 11.00-11.30 pokój nauczycielski

Kardas Agnieszka przyroda-biologia  wtorek 14:00-14:30 s. 350 poniedziałek 11:00-11:30 pokój nauczycielski 

Karpowicz Krzysztof
wychowanie 

fizyczne
czwartek 8.00

pokoj nauczycieli 

wychowania fizycznego
czwartek 7.30

pokoj nauczycieli 

wychowania fizycznego

Kaszuba Adriana język polski wtorek  środa  
wt.11.55 - 12.10  

śr. 12.55-13.10 

wtorek s. 341                  

środa s. 351
wtorek 13.10-13-40 pokój nauczycielski

Kiedrowski Robert historia środa 14:05 s. 345 środa 14:35 s.345

Knap Paulina
logopedia, 

wspomaganie
piątek 14.00-14.30 s.111 piątek 14.30-15.00 s. 111

Kosowska Iwona
wychowawca 

świetlicy
wtorek 15.00-15.30 pokój nauczycielski środa 16.30-17.00 świetlica

Krajewska Urszula
wychowanie 

fizyczne
poniedziałek 14.30-15.00

pokój nauczycieli 

wychowania fizycznego
poniedziałek 16.40 - 17.10

pokój nauczycieli 

wychowania fizycznego

Krzysztof Dybalski język polski poniedziałek 7.45-8.15 pokój nauczycielski czwartek 14.05-14.35 pokój nauczycielski

Kuczyńska Beata religia czwartek 13:00- 13:50 pokój nauczycielski poniedziałek 8:20 - 8:50 pokój nauczycielski

Kuma Bogusław historia, wos czwartek 13.55-14.25 pokój nauczycielski czwartek 14.25-14.55 pokój nauczycielski

Leśnicka Iwona język polski wtorek 15.55 -16.25 s. 349 wtorek 11.10 - 11.40 s. 238

Linkiewicz 

Agnieszka

edukacja 

wczesnoszkolna
środa 7.45-8.15 s. 107 środa 7.15-7.45 s. 107

Łuczak Kamila matematyka środa
11.55- 12.10 

12.55 -13.10
s.344 piątek 13.10-13.40 pokój nauczycielski

Maciejewska Iwona język polski poniedziałek 16.40-17.10 s. 351 poniedziałek 14.15-14.45 s. 351

Maliszewska Marta historia poniedziałek 7:55-8:25 pokój nauczycielski poniedziałek 11:10-11:40 pokój nauczycielski



Mekler Ewelina matematyka piątek
11.55-12.10            

12.55-13.10
340 czwartek 9.30 - 10.00 pokój nauczycielski

Muś Katarzyna
wspomaganie, 

rewalidacja, 
piątek 

11.55-12.10,               

12.55-13.10 
zaplecze s.350 wtorek 15.50-16.20 zaplecze s.230

Niesiołowska Anita religia wtorek 12:40-13:10 pokój nauczycielski czwartek 10:10- 10:40 pokój nauczycielski

Nowak Ewa język angielski czwartek 14.50-15.20 s. 343 czwartek 9.30-10.00 pokój nauczycielski

Pękul Piotr religia poniedziałek 14.00-14.30 pokój nauczycielski poniedziałek 14.30-15.00 pokój nauczycielski

Piechocka Katarzyna język angielski czwartek 8.10-8.40 pokój nauczycielski czwartek 8.40-9.10 pokój nauczycielski

Prochota Krystyna
zajęcia 

świetlicowe 
wtorek 11.00 świetlica szkolna 2 czwartek 16.30 świetlica szkolna 2

Przybysz Kamila
zajęcia 

świetlicowe 
poniedziałek 16.30 świetlica szkolna 1 wtorek 16.30 świetlica szkolna 1

Rychter Paulina
zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne 
piątek 8:45 pokój nauczycielski piątek 8:15 pokój nauczycielski

Saar Anna
zajęcia 

świetlicowe 
czwartek 10.00-10.30 świetlica szkolna 1 czwartek 8.50-9.20 pokój nauczycielski

Socha-Dąbrowska 

Katarzyna
dyrektor czwartek 12.00-14.00 gabinet dyrektora

w godzinach 

zebrań z rodzicami                       

(raz w miesiącu)

środa  10.00-

12.00 
gabinet dyrektora

Sokołowska Dorota
edukacja 

wczesnoszkolna
czwartek 

11.55-12.10  

12.55-13.10
s. 108 czwartek 14.00-14.30 pokój nauczycielski

Soroka Małgorzata chemia czwartek 15.30 - 16.00 s. 340 czwartek  16.00 - 16.30 s. 340

Stenka Aleksandra matematyka poniedziałek
11:55-12:10                  

12:55-13:10
s. 232 środa 10:15 - 10:45 pokój nauczycielski

Stolowski Piotr 
wychowanie 

fizyczne 
czwartek 13:50

pokoj nauczycieli 

wychowania fizycznego
czwartek 14:20

pokoj nauczycieli 

wychowania fizycznego

Theis Małgorzata
edukacja 

wcczesnoszkolna
piątek 10.05-10.35 pokój nauczycielski poniedziałek 15.45- 16.15 s. 104

Wilczak - Kuma Ewa
wychowanie do 

życia w rodzinie

środa                               

wtorek

7.1 -7.30                

11.55-12.10
pokój nauczycielski poniedziałek 10.05 - 10.35 pokój nauczycielski

Wojdan-Szymczak 

Grażyna
język angielski piątek 16.30-17.00 świetlica nr.2 poniedziałek 15.00-15.30 pokój nauczycielski



Zakrzewska - Bąk 

Elżbieta

edukacja 

wczesnoszkolna
poniedziałek

11.55- 12,10       

12.55- 13,10
s.108 poniedziałek 13.55- 14.25 s.108

Żółtowska Agnieszka j. polski piątek 9.30 - 10.00 gab. 228 wtorek 14.00 - 14.30 gab. 228


