
Comiesięczne konsultacje dla uczniów 

 

Termin Nauczyciel Przedmiot 

drugi tydzień miesiąca: 
wtorek 14:20 lub  

poniedziałek 12:35 

R.Tetla historia 

drugi czwartek miesiąca 
(1DL)  8:00 

D. Marcisz-Niesłańczyk matematyka 

drugi piątek miesiąca 
(2AP,3BL) 8:00 

pierwszy poniedziałek 
miesiąca (15:15: 2CL, 

3Asp, 3Bsp, 3Csp; 16:00: 
2AL, 2BL, 3AP, 3DGsp – 
umawianie indywidualne 

A. Pierchała podstawy 
przedsiębiorczości 

czwarty czwartek miesiąca 
16:00 

J.Kosztyła język angielski 

trzeci wtorek miesiąca 7.10 
1BL,2BL,3APs,3Asp, 8sp 

I. Todys matematyka 

pierwszy czwartek miesiąca 
7.10 

S.Konsek język angielski 

drugi czwartek miesiąca 
7.10 

J. Gregorczyk język polski 

drugi wtorek miesiąca 7.10 M.Mrozek język polski 

ostatnia środa miesiąca 
7.10 

A. Andreczko biologia 

druga środa miesiąca 
(14:25 3AL; 

15:10 2AL, 3Asp 
16:00 1AP) 

P. Szostok język francuski 
język włoski 

trzecia środa miesiąca 7:10 B.Witala-Sługa historia, wos 

pierwszy poniedziałek 
miesiąca godz.7:10 

K . Bąkowska j. angielski 

trzeci czwartek miesiąca 
7.10 

L. Gil j. polski 

pierwsza środa miesiąca 
7.10 

M. Dziurosz - Szromek j.niemiecki 

pierwszy wtorek miesiąca 
od 16.05 do 16.50 

D. Wandzel fizyka, chemia 

pierwszy poniedziałek 
miesiąca godz. 7.10 

A. Gawenda język angielski 

otatni piątek miesiąca 
(1AP) 16.05. ostatnia środa 

miesiąca 
(2AP) 16.05 

K. Pawelec-Gliklich historia sztuki 

trzeci wtorek miesiąca 
godz. 7:10 

I.Holona matematyka 



4AP: pierwszy środa 
miesiąca,  15:15 

3APs, 3AP: pierwszy 
czwartek miesiąca, 16:00 

C.Cyganik historia sztuki 

drugi czwartek miesiąca 
godz. 16:00 

J. Kowol geografia 

trzeci wtorek miesiąca 
(1AL,1CL,1EL)-godz,14:25 

K. Pawlas matematyka 

ostatnia środa miesiąca, 
godz. 16.00 

I. Gońsior biologia 

ostatni wtorek miesiąca 
godz. 8:00-9:35 ( kl.3BL) 

 
 

B.Kajzerek 

 
 

biologia ostatni czwartek miesiąca 
godz.8:00 – 8:45 ( kl.3Csp) 

ostatni poniedziałek 
miesiąca godz.16:00 

( kl.2Csp) 

druga środa miesiąca godz. 

7:10-7:55 (1AL, 1CL, 1DL, 

1EL, 1AP, 3Asp, 3Csp, 

3Dsp, 3Gsp); 

ostatni czwartek miesiąca 

godz. 7:10-7:55 (7asp, 

8asp, 2AL, 2CL) 

 
 
 
 

A. Orszulik 

 
 
 
 

chemia 
 

pierwsza środa miesiąca 

15:15 

K.Gajda j. angielski 

druga środa miesiąca 
godz.7:10-7:55 (2Bsp, 
3Bsp podstawa,3BL) 

A. Jabłonka chemia 

druga środa miesiąca 
godz 15:10 

S. Bieleń informatyka 

drugi poniedziałek miesiąca 
godz. 7.10 

(lub po indywidualnym 
umówieniu się na okreslony 

termin) 

B. Zając historia, wos, HiS 

 

 


