
lp. nazwisko nauczyciela kod rodzaj zajęćjęć "19 godz" nazwa zajęć miejsce dzień godzina

1 M.ADAMCZYK YY Zajęcia pozalekcyjne -
dodskonalenie zawodowe ćwiczenia Sienkiewicza poniedziałek 14.30-15.30

2 K.ADAMUS AM Zajęcia pozalekcyjne -
dodskonalenie zawodowe poradnia dietetyczna poradnia

dietetyczna wtorek 15.30-16.20

3 A.BILSKA BA Zajecia pozalekcyjne-
informatyczne

Zagadnienia z turystyki i informatyki /zajęcia
wyrównawcze dla wszystkich 7c czwartek 14.35-15.20

4 E.BOĆKOWSKA BE zajecia pozalekcyjne -
konsultacje dla maturzystów wyrównywanie szans edukacyjnych 33c środa 14.35

5 M.BORODZIUK MB zajęcia sportowo rekreacyjne SKKT 34c wtorek 14.35

6 R.DANASIEWICZ RD zajęcia pozalekcyjne -
wyrównawcze 5g piątek 15.00

7 J.DEJA JD zajęci pozalekcyjne -
doskonalenie przedmiotowe Zajęcia biblioteczne + aktyw biblioteczny biblioteka środa 13.45

8 M.DONDZIAK DO Zajęcia pozalekcyjne -
dodskonalenie zawodowe do uzgodnienia czwartek 15.30

9 E.DUDA ED zajęcia pozalekcyjne -
konsultacje

"Relacje interpersonalne w życiu człowieka"
(pomoc indywidualna) 21c czwartrek 15.00-16.00

10 D.GLIBOWSKI DG zajęci pozalekcyjne -
doskonalenie przedmiotowe zajęcia pogłębiające wiedzę religijną 34b środa 14.45-15.30

11 W.GÓRECKA WG zajęci pozalekcyjne -
doskonalenie przedmiotowe

doskonalenie umiejętności językowych
konsultacje dla uczniów 6c piątek 14.35

12 B.GÓRKA BG Zajęcia pozalekcyjne -
dodskonalenie zawodowe klub języka włoskiego do uzgodnienia

13 S.GÓRKA GS zajęcia pozalekcyjne -
wyrównawcze 2c piątek 14.45

14 M.GRALEC MG zajecia pozalekcyjne -
konsultacje dla maturzystów 21b czwartek 14.45-15.30

15 E.GUŚĆ EG Zajęcia pozalekcyjne -
dodskonalenie zawodowe

"Zdrowe żywienie inwestycją na całe życie" -
4 godz. raz w miesiącu 32a czwartek cyklicznie

co       3 czwartek 14.40-17.00

16 B.HAMIDI BH zajęcia pozalekcyjne -
wyrównawcze zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 37c środa 14.45

17 B.HAMIDI BH zajęcia pozalekcyjne -
wyrównawcze zajęcia dla maturzystów kl.Ivtz 37c środa 8.55-9.40
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18 A.JABŁOŃSKA AJ zajęci pozalekcyjne -
doskonalenie przedmiotowe do uzgodnienia

19 M.JAGIEŁŁO-WA JE zajęci pozalekcyjne -
doskonalenie przedmiotowe Zajęcia biblioteczne + aktyw biblioteczny biblioteka czwartek 14.00

20 G.JAMKA GJ Zajęcia pozalekcyjne -
dodskonalenie zawodowe

dekorowanie wyrobów cukierniczych - koło
zainteresowań 25a poniedziałek  2 i 4 w

miesiącu 14.40

21 A.JANKOWSKA JN zajęcia pozalekcyjne -
wyrównawcze

wyrównywanie braków z j.angielskiego dla
klas I czwartek 14.40

22 P.JANKOWSKI PJ zajęci pozalekcyjne -
doskonalenie przedmiotowe koło historyczne 34c poniedziałek 14.45-15.30

23 I.JEŻAK JI zajęci pozalekcyjne -
doskonalenie przedmiotowe koło fizyczne 24b środa 15.30-16.30

24 W.KALBARCZYK KL Zajęcia pozalekcyjne - sportowe piłka siatkowa - chłopcy sala
sportowa wtorek 15.30-16.20

25 D.KALITA DK Zajecia pozalekcyjne-
informatyczne konsultacje z TIK dla uczniów 3b poniedziałek 14.45

26 M.KARPETA MD zajęcia pozalekcyjne -
wyrównawcze 34a czwartek 14.45-15.30

27 A.KIEŁBIOWSKA KI zajęcia pozalekcyjne -
konsultacje

"Edukacja zdrowotna w rodzinie i szkole",
"Bliżej siebie-jak żyć z ludźmi" 21c wtorek 14.45-15.30

28 M.KLECZAJ LE zajęcia pozalekcyjne -
wyrównawcze 32c czwartek 14.45

29 I.KLUSA IK zajęci pozalekcyjne -
doskonalenie przedmiotowe

konsultacje matematyczne dla klas III
TECHNIKUM 24c wtorek 15.35

30 M.KORCZ KM Zajecia pozalekcyjne-
informatyczne konsultacje z TIK dla uczniów p3 poniedziałek lub

środa 14.35

31 M.KOTAS MK zajęcia pozalekcyjne -
wyrównawcze

zajęcia wyrównawcze j.angielski dla uczniów
klas I,II,III technikum p2 środa 14.45-15.30

32 B.KOTWA BK zajecia pozalekcyjne -
konsultacje dla maturzystów wyrównywanie szans edukacyjnych 32c środa 14.45-15.30

33 A.KRAWCZYK KR Zajęcia pozalekcyjne -
dodskonalenie zawodowe konsultacje zawodowe 34a wtorek 14.35-15.20

34 A.KROSTA AK zajęcia pozalekcyjne -
wyrównawcze

konsultacje zawodowe z przedmiotów
ekonomicznych p1 czwartek 16.20-17.05

35 K.KUBICKA KU zajęci pozalekcyjne -
doskonalenie przedmiotowe czwartek 14.40-15.30

36 K.KUC KK zajęci pozalekcyjne -
doskonalenie przedmiotowe kółko teologiczne świetlica wtorek 14.35-15.25



37 A.KULIKOWSKA KA Zajęcia pozalekcyjne -
dodskonalenie zawodowe

zajęcia wyrównawcze -z przedmiotów
zawodowych 34a wtorek 14.35-15.25

38 K.KUSIO KS Zajęcia pozalekcyjne -
dodskonalenie zawodowe 32a poniedziałek 14.45-15.30

39 H.KUTKOWSKA HK Zajęcia pozalekcyjne -
dodskonalenie zawodowe

"Zdrowe żywienie inwestycją na całe życie" -
4 godz. raz w miesiącu 32a czwartek cyklicznie co

3 czwartek 14.40-17.00

40 M.KWIATKOWSK KW zajęcia pozalekcyjne -
wyrównawcze 2c środa 14.45

41 A.LISOWSKA LA zajecia pozalekcyjne -
konsultacje dla maturzystów Zajęcia dla maturzystów biologia rozszerzona 35b czwartek 14.45

42 P.ŁOBODA PŁ zajęci pozalekcyjne -
doskonalenie przedmiotowe j.niemiecki  konsultacje dla uczniów klas III 2c poniedziałek 15.35-16.20

43 B.MACIEJA BM zajęci pozalekcyjne -
doskonalenie przedmiotowe j.niemiecki  zajęcia dla uczniów klas  I i II 23b wtorek 15.35-16.20

44 D.MAKARUK DM zajęci pozalekcyjne -
doskonalenie przedmiotowe koło j. francuskiego 24c czwartek 14.50-15.30

45 M.MAŁEK MA zajęci pozalekcyjne -
doskonalenie przedmiotowe j.angielski dla klas maturalnych 3c środa 14.45

46 K.MARECKA MC Zajęcia pozalekcyjne - sportowe do ustalenia w październiku sala
sportowa

47 E.MARKIEWICZ EM Zajęcia pozalekcyjne - sportowe sala
sportowa piątek 15.30-16.20

48 M.MIEDZIŃSKA MI Zajęcia pozalekcyjne -
dodskonalenie zawodowe Carving i dekoracje cukiernicze 25a wtorek co dwa

tygodnie od 15.09 14.30-15.15

49 E.MIEDZIOCHA ME zajęcia pozalekcyjne -
wyrównawcze z j.angielskiego i geografii 36c wtorek 14.45-15.20

50 J.MISZTAL JM Zajęcia pozalekcyjne -
dodskonalenie zawodowe konsultacje zawodowe dla klas hotelarskich 32b środa 14.45-15.30

51 A.MŁYNARSKA MŁ zajęcia pozalekcyjne -
wyrównawcze do uzgodnienia środa 14.45

52 M.MORAWSKA MM Zajęcia pozalekcyjne -
dodskonalenie zawodowe zdobnictwo cukiernicze 34a wtorek 14.45

53 A.MROCZEK MO zajęcia pozalekcyjne -
wyrównawcze do uzgodnienia

54 R.NOWAK RN zajęcia pozalekcyjne -
wyrównawcze Konsultacje zawodowe z kwalifikacji T.06 34c

środa, każda
ostatnia środa
miesiąca

15.30



55 Z.NOWOCIEŃ NO Zajęcia pozalekcyjne -
dodskonalenie zawodowe

Konsultacje zawodowe z kwalifikacji
T.06,T.09,T.15 i T.10 24a wtorek 15.30

56 M.PANKOWSKI PA zajęcia pozalekcyjne -
wyrównawcze zajęcia z matematyki dla klas I 27c wtorek 14.40-16.20

57 A.PAPLIŃSKA AP zajęcia pozalekcyjne -
wyrównawcze do uzgodnienia

58 K.PAWLAK PL Zajęcia pozalekcyjne -
dodskonalenie zawodowe hotel piątek 14.35

59 M.PAWLAK MP zajęci pozalekcyjne -
doskonalenie przedmiotowe pogotowie gramatyczne 2b środa 14.35

60 T.PIĄTEK TP zajęci pozalekcyjne -
doskonalenie przedmiotowe

konsultacje dla uczniów "problemy okresu
dojrzewania" 3c czwartek 14.35

61 A.PIECZENIAK PI zajęcia pozalekcyjne -
wyrównawcze

zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas
Ivtych

do uzgodnienia poniedziałek 14.35-15.30

62 J.PIECZYŃSKA JP zajęcia pozalekcyjne -
wyrównawcze

przygotowanie do egzaminu z kwalifikacji -
klasy IVTZ i 3Ga 32a poniedziałek 15.30-16.15

63 A.POŻYCZKA PO zajęci pozalekcyjne -
doskonalenie przedmiotowe koło języka migowego 6c poniedziałek 15.30

64 G.ROCHOWSKI GR Zajęcia pozalekcyjne - sportowe sala
sportowa wtorek 15.35

65 E.RÓŻAŃSKA ER zajęci pozalekcyjne -
doskonalenie przedmiotowe pracownia dietetyczna pracownia

dietetyczna wtorek 15.30

66 J.RUDZIŃSKA JR zajęcia pozalekcyjne -
wyrównawcze konsultacje dla klas maturalnych 36c poniedziałek 14.35

67 Ł.SIEK ŁS zajęci pozalekcyjne -
doskonalenie przedmiotowe tematy społeczne 34b wtorek 15.30

68 G.SITEK SI zajęci pozalekcyjne -
doskonalenie przedmiotowe "Zasady życia oparte na wartościach" 3c wtorek 14.35

69 A.SKAŁBANIA SA zajecia pozalekcyjne -
konsultacje dla maturzystów konsultacje z historii i WOS dla maturzystów 34c poniedziałek 14.45-15.30

70 A.SKWARCZYŃS SR zajęci pozalekcyjne -
doskonalenie przedmiotowe do ustalenia w termine póżniejszym sala

sportowa

71 M.SŁABOSZ MS Zajęcia pozalekcyjne -
dodskonalenie zawodowe Konsultacje "zdrowy styl życia" 34a środa 14.45-15.30

72 I.SOBANIA SO zajecia pozalekcyjne -
konsultacje dla maturzystów j. niemiecki dla maturzystów 32b czwartek 14.35-15.30

73 B.STACHNIO SB Zajęcia pozalekcyjne - sportowe zajęcia sportowo-rekracyjne sala
sportowa wtorek 15.30



74 K.STADRYNIAK SD zajęcia pozalekcyjne -
konsultacje

"W zgodzie ze społeczeństwem i samym
sobą" 21c poniedziałek co dwa

tygodnie 15.00-16.00

75 B.STARNAWSKA BS Zajęcia pozalekcyjne - sportowe gimnastyka korekcyjna sala
sportowa czwartek 14.45-15.30

76 J.SYCH JS Zajęcia pozalekcyjne - sportowe tenis stołowy sala
sportowa piątek 14.45-15.30

77 R.SZNYROWSKI XX Zajęcia pozalekcyjne -
dodskonalenie zawodowe do uzgodnienia

78 M.SZYMAŃSKI SM zajęci pozalekcyjne -
doskonalenie przedmiotowe pierwsza pomoc przedmedyczna 23c wtorek 15.30-16.20

79 R.ŚLEDŹ ŚR Zajęcia pozalekcyjne - sportowe sala
sportowa czwartek 14.45-15.30

80 B.ŚWIĄDER BŚ Zajęcia pozalekcyjne -
dodskonalenie zawodowe zdobnictwo cukiernicze 32a wtorek 14.45

81 M.ŚWIOSTEK MŚ zajęcia pozalekcyjne -
wyrównawcze j.angielski dla klas 1-3 tecznikum p2 poniedziałek 14.35-15.30

82 C.TARCZYŃSKI CT zajęcia pozalekcyjne -
wyrównawcze 31b poniedziałek 14.35-15.30

83 J.TKACZYK TJ Zajęcia pozalekcyjne -
dodskonalenie zawodowe zdobienie warzywami   carving do uzgodnienia wtorek 14.00-15.00

84 J.TKACZYK-TRZE TR Zajęcia pozalekcyjne - sportowe gimnastyka sala
sportowa poniedziałek 14.45-15.30

85 U.TUSIEK UT Zajęcia pozalekcyjne -
dodskonalenie zawodowe

przygotowanie do egzaminu zawodowego z
hotelarstwa i konkursu hotelarskiego 17g piątek 14.35

86 A.WACHOWICZ WA zajęci pozalekcyjne -
doskonalenie przedmiotowe

przygotowanie do olimpiad zawodowych i zajecia
wyrównawcze - zawodowe 1b do uzgodnienia 14.30-15.30

87 J.WARDA WD zajęcia pozalekcyjne -
wyrównawcze chemia dla maturzystów 35b środa 14.30-15.15

88 M.WASIK WM Zajęcia pozalekcyjne -
dodskonalenie zawodowe konsultacje zawodowe 32A środa 14.45-15.30

89 M.WNĘT MW zajęcia pozalekcyjne -
wyrównawcze do uzgodnienia czwartek 14.35-15.20

90 J.WOJCIECHOW WJ Zajęcia pozalekcyjne -
dodskonalenie zawodowe

doskonalenie przygotowania do egzaminów
praktycznych z obsługi konsumenta 5g poniedziałek 14.35-15.20

91 O.WRÓBLEWSKA OW zajęcia pozalekcyjne -
wyrównawcze do uzgodnienia poniedziałek 14.35-16.20

92 M.ZALEWSKA MZ zajęcia pozalekcyjne -
wyrównawcze matematyka dla klas ZSZ 24c poniedziałek 13.50-15.30



93 I.ZIEMNICKA IZ zajęci pozalekcyjne -
doskonalenie przedmiotowe matematyka dla klas II technikum 26c poniedziałek 15.35

94 A.ZIĘBA AZ zajęcia pozalekcyjne -
wyrównawcze Wszyscy zainteresowani uczniowie 33c wtorek, a w październiku

poniedziałek 14.45

95 A.ZIĘBA AZ konsultacje dla maturzystów klasy 4HB, 4GB 33c poniedziałek 13.50

96 E.ZWĘGLIŃSKA EZ zajecia pozalekcyjne -
konsultacje dla maturzystów "SOS matura' j.angielski 2b czwartek 14,45
































































































