
 

 

TERMINY KONSULTACJI Z NAUCZYCIELAMI  2016/2017 
październik 

24 X (poniedziałek) godz.08.00-08.45         j. niemiecki (IIIa,IIIb,IIIc,IVb,V,VIa,VIb) 

konwersacje j. niemiecki (IVa) 
p. Małgorzata Rezler 

                                 godz.14.45-15.30         wych. fizyczne (II) p. Ewa Malinowska 

                                 godz.15.35-16.35 j. polski (IVb - VI) p. Iwona Gątkiewicz 

                                 godz.15.35-16.35                               matematyka (V-VI) p. Magdalena Zawacka-Walczak 

                                 godz.15.35-16.35                               plastyka, technika (IV - VI) p. Anna Kowalewska 

                                 godz.15.35-16.20                               j. niemiecki ( I,II,IVa) 

konwersacje (III,IVb,V-VI) 
p. Anna Rudnik 

25 X (wtorek)          godz.14:45 -15:30 religia (I,IIIa,V – VI) p. Agnieszka Parchucik 

                                 godz.15.35-16.30                                    przyroda (IV - VI) p. Monika Kmiecik 

                                 godz.16.20-17.00                                    matematyka (IV) p. Aleksandra Styś 

26 X (środa)             godz.08.00-08.45                                   j. angielski (I-III) 

konwersacje (IVa,VIa) 

p. Barbara Kretowicz 

                                 godz.14:45-15:30 j. polski (IVa) p. Justyna Siadak 

                                 godz.14:45-15:30 wych. fizyczne (I,III-VI) p. Ryszard Kulikowski 

                                 godz.15.35-16.35                               konwersacje j. angielski (III,IVb,V,VIb) p. Maja Lipińka 

                                 godz.15.35-16.35                               religia (II,IV) p. Wiesława Kruczek 

27 X (czwartek)       godz.15.35-16.35                               j. angielski (IIIc,IVa,IVb,V,VIa,VIb) p. Marta Janowiak 

28 X (piątek)            godz.14.00-15.00                               historia (IV-VI), religia (IIIb,IIIc) p. Małgorzata Gabryelska 

                                 godz.14:45-15:30 muzyka (IV-VI) p. Ewa Szczerkowska 

grudzień 

12 XII (poniedziałek) godz.08.00-08.45         j. niemiecki (IIIa,IIIb,IIIc,IVb,V,VIa,VIb) 

konwersacje j. niemiecki (IVa) 
p. Małgorzata Rezler 

                                 godz.14.45-15.30         wych. fizyczne (II) p. Ewa Malinowska 

                                 godz.15.35-16.35 j. polski (IVb - VI) p. Iwona Gątkiewicz 

                                 godz.15.35-16.35                               matematyka (V-VI) p. Magdalena Zawacka-Walczak 

                                 godz.15.35-16.35                               plastyka, technika (IV - VI) p. Anna Kowalewska 

                                 godz.15.35-16.20                               j. niemiecki ( I,II,IVa) 

konwersacje (III,IVb,V-VI) 
p. Anna Rudnik 

13 XII (wtorek)        godz.14:45 -15:30 religia (I,IIIa,V – VI) p. Agnieszka Parchucik 

                                 godz.15.35-16.30                                    przyroda (IV - VI) p. Monika Kmiecik 

                                 godz.16.20-17.00                                    matematyka (IV) p. Aleksandra Styś 

14 XII (środa)          godz.08.00-08.45                                   j. angielski (I-III) 

konwersacje (IVa,VIa) 

p. Barbara Kretowicz 

                                 godz.14:45-15:30 j. polski (IVa) p. Justyna Siadak 

                                 godz.14:45-15:30 wych. fizyczne (I,III-VI) p. Ryszard Kulikowski 

                                 godz.15.35-16.35                               konwersacje j. angielski (III,IVb,V,Vib) p. Maja Lipińka 

                                 godz.15.35-16.35                               religia (II,IV) p. Wiesława Kruczek 

15 XII (czwartek)     godz.15.35-16.35                               j. angielski (IIIc,IVa,IVb,V,VIa,VIb) p. Marta Janowiak 

16 XII (piątek)         godz.14.00-15.00                               historia (IV-VI), religia (IIIb,IIIc) p. Małgorzata Gabryelska 

                                 godz.14:45-15:30 muzyka (IV-VI) p. Ewa Szczerkowska 

styczeń 

16 I (poniedziałek)  godz.08.00-08.45         j. niemiecki (IIIa,IIIb,IIIc,IVb,V,VIa,VIb) 

konwersacje j. niemiecki (IVa) 
p. Małgorzata Rezler 

                                 godz.14.45-15.30         wych. fizyczne (II) p. Ewa Malinowska 

                                 godz.15.35-16.35 j. polski (IVb - VI) p. Iwona Gątkiewicz 

                                 godz.15.35-16.35                               matematyka (V-VI) p. Magdalena Zawacka-Walczak 

                                 godz.15.35-16.35                               plastyka, technika (IV - VI) p. Anna Kowalewska 

                                 godz.15.35-16.20                               j. niemiecki ( I,II,IVa) 

konwersacje (III,IVb,V-VI) 
p. Anna Rudnik 

17 I (wtorek)            godz.14:45 -15:30 religia (I,IIIa,V – VI) p. Agnieszka Parchucik 

                                 godz.15.35-16.30                                    przyroda (IV - VI) p. Monika Kmiecik 

                                 godz.16.20-17.00                                    matematyka (IV) p. Aleksandra Styś 

18 I (środa)              godz.08.00-08.45                                   j. angielski (I-III) 

konwersacje (IVa,VIa) 
p. Barbara Kretowicz 

                                 godz.14:45-15:30 j. polski (IVa) p. Justyna Siadak 

                                 godz.14:45-15:30 wych. fizyczne (I,III-VI) p. Ryszard Kulikowski 

                                 godz.15.35-16.35                               konwersacje j. angielski (III,IVb,V,Vib) p. Maja Lipińka 

                                 godz.15.35-16.35                               religia (II,IV) p. Wiesława Kruczek 

19 I (czwartek)         godz.15.35-16.35                               j. angielski (IIIc,IVa,IVb,V,VIa,VIb) p. Marta Janowiak 

20 I (piątek)             godz.14.00-15.00                               historia (IV-VI), religia (IIIb,IIIc) p. Małgorzata Gabryelska 

                                 godz.14:45-15:30 muzyka (IV-VI) p. Ewa Szczerkowska 

kwiecień 

3 IV (poniedziałek) godz.08.00-08.45         j. niemiecki (IIIa,IIIb,IIIc,IVb,V,VIa,VIb) 

konwersacje j. niemiecki (IVa) 
p. Małgorzata Rezler 



                                 godz.14.45-15.30         wych. fizyczne (II) p. Ewa Malinowska 

                                 godz.15.35-16.35 j. polski (IVb - VI) p. Iwona Gątkiewicz 

                                 godz.15.35-16.35                               matematyka (V-VI) p. Magdalena Zawacka-Walczak 

                                 godz.15.35-16.35                               plastyka, technika (IV - VI) p. Anna Kowalewska 

                                 godz.15.35-16.20                               j. niemiecki ( I,II,IVa) 

konwersacje (III,IVb,V-VI) 

p. Anna Rudnik 

4  IV (wtorek)          godz.14:45 -15:30 religia (I,IIIa,V – VI) p. Agnieszka Parchucik 

                                 godz.15.35-16.30                                    przyroda (IV - VI) p. Monika Kmiecik 

                                 godz.16.20-17.00                                    matematyka (IV) p. Aleksandra Styś 

5  IV (środa)             godz.08.00-08.45                                   j. angielski (I-III) 

konwersacje (IVa,VIa) 
p. Barbara Kretowicz 

                                 godz.14:45-15:30 j. polski (IVa) p. Justyna Siadak 

                                 godz.14:45-15:30 wych. fizyczne (I,III-VI) p. Ryszard Kulikowski 

                                 godz.15.35-16.35                               konwersacje j. angielski (III,IVb,V,Vib) p. Maja Lipińka 

                                 godz.15.35-16.35                               religia (II,IV) p. Wiesława Kruczek 

6 IV (czwartek)       godz.15.35-16.35                               j. angielski (IIIc,IVa,IVb,V,VIa,VIb) p. Marta Janowiak 

7 IV (piątek)            godz.14.00-15.00                               historia (IV-VI), religia (IIIb,IIIc) p. Małgorzata Gabryelska 

                                 godz.14:45-15:30 muzyka (IV-VI) p. Ewa Szczerkowska 

maj 

22 V (poniedziałek) godz.08.00-08.45         j. niemiecki (IIIa,IIIb,IIIc,IVb,V,VIa,VIb) 

konwersacje j. niemiecki (IVa) 
p. Małgorzata Rezler 

                                 godz.14.45-15.30         wych. fizyczne (II) p. Ewa Malinowska 

                                 godz.15.35-16.35 j. polski (IVb - VI) p. Iwona Gątkiewicz 

                                 godz.15.35-16.35                               matematyka (V-VI) p. Magdalena Zawacka-Walczak 

                                 godz.15.35-16.35                               plastyka, technika (IV - VI) p. Anna Kowalewska 

                                 godz.15.35-16.20                               j. niemiecki ( I,II,IVa) 

konwersacje (III,IVb,V-VI) 
p. Anna Rudnik 

23 V (wtorek)          godz.14:45 -15:30 religia (I,IIIa,V – VI) p. Agnieszka Parchucik 

                                 godz.15.35-16.30                                    przyroda (IV - VI) p. Monika Kmiecik 

                                 godz.16.20-17.00                                    matematyka (IV) p. Aleksandra Styś 

24 V (środa)             godz.08.00-08.45                                   j. angielski (I-III) 

konwersacje (IVa,VIa) 
p. Barbara Kretowicz 

                                 godz.14:45-15:30 j. polski (IVa) p. Justyna Siadak 

                                 godz.14:45-15:30 wych. fizyczne (I,III-VI) p. Ryszard Kulikowski 

                                 godz.15.35-16.35                               konwersacje j. angielski (III,IVb,V,Vib) p. Maja Lipińka 

                                 godz.15.35-16.35                               religia (II,IV) p. Wiesława Kruczek 

25 V (czwartek)       godz.15.35-16.35                               j. angielski (IIIc,IVa,IVb,V,VIa,VIb) p. Marta Janowiak 

26 V (piątek)            godz.14.00-15.00                               historia (IV-VI), religia (IIIb,IIIc) p. Małgorzata Gabryelska 

                                 godz.14:45-15:30 muzyka (IV-VI) p. Ewa Szczerkowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


