Jagielska Anna

język niemiecki

Jakusik Jacek
Jasińska Joanna

historia dla maturzystów
język angielski

Jasiński Dariusz

język angielski

Klofczyńska Dorota

język łaciński dla
zainteresowanych;
historia sztuki dla
maturzystów
geografia (zajęcia dla
maturzystów i uczniów klas
pierwszych i drugich)

Konkol –Cioch Małgorzata

Kuchar Bogdan
Kuper Agnieszka

piłka siatkowa dla chętnych
język polski dla maturzystów

Lalak Hanna

matematyka

Łukasiewicz Izabela

konsultacje dla zespołów realizujących
projekty społeczne w ramach Zwolnionych z
teorii;
gra edukacyjna Cashflov

Majcher Anna
Molenda Anna

matematyka dla maturzystów
matematyka

Radecka Małgorzata
Saez Cara Rafael

język polski dla maturzystów
język hiszpański dla
maturzystów
historia
język polski dla maturzystów
Informatyka i multimedia

Tkaczyk Agnieszka
Uniewicz Jowita
Damian Mikucki

czwartek 8.55 – 9.40
11.50 – 12.35
czwartek 11.50-12.35
wtorek 13. 35 – 14.20
piątek 14.25 – 15.10
wtorek 14.30 – 15.15
piątek 14.30 – 15.15
wtorek 13.35 – 14.20
piątek 13.35 – 14.20
poniedziałek 10.55 – 11.40
15.25 – 16.05
środa 8.00 – 8.45
piątek 10.55 – 11.40
środa 15.00-16.45
środa 8.00 - 8.45 (co drugi tydzień)
piątek 7.10 -7.55 (co drugi tydzień)
środa 8.55 – 9.40
i wg potrzeb
wg potrzeb
czwartek 14.30 – 16.00
poniedziałek 9.50 – 10.35
termin po uzgodnieniu z
nauczycielem
poniedziałek 8.00 – 8.45
wtorek 8.55 – 9.40 (co drugi
tydzień)

piątek 13.35 – 14.20
środa 8.00 – 8.45
Wtorek 8.45 – 9.30, Środa
8.45-9.30 lub indywidualnie

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

Jagielska Anna
Jasiński Dariusz
Konkol-Cioch Małgorzata
Kuper Agnieszka
Lamkowska Joanna
Majcher Anna

język angielski (zajęcia
rozwijające zdolności),
język angielski (zajęcia
rozwijające zdolności),
geografia (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze),
język polski (zajęcia
dydaktyczno-wyrównawcze),
chemia (zajęcia dydaktycznowyrownawcze)
matematyka (zajęcia

czwartek 11.50 – 12.35 (co drugi
tydzień)

wtorek 14.30 – 15.00
poniedziałek 15.20 – 15.40
wg zgłaszanych przez uczniów
potrzeb
środa 14.05 – 14.30
czwartek 8.00 – 8.45 (co drugi

Radecka Małgorzata
Saez Cara Rafael
Uniewicz Jowita

rozwijające zdolności + zajęcia
wyrównawcze),
język polski (zajęcia
wyrównawcze),
język hiszpański (zajęcia
rozwijające zdolności)
język polski (zajęcia rozwijające
zdolności)

tydzień)

wg zgłaszanych przez uczniów
potrzeb
wtorek 8.55 – 9.40 (co dwa
tygodnie)

wg zgłaszanych potrzeb

