
GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI 
zgodnie z art. 42 ust. 2f ustawy Karta Nauczyciela  (Dz.U. z 2021, poz. 1762 ze zm.) 

w roku szkolnym 2022/2023 
obowiązujące od 01 marca 2023 r. 

LP. Imię i nazwisko 
nauczyciela

TERMIN Forma realizacji

dzień 
tygodnia

godzina

Benka Danuta czwartek 12.30 – 
13.30

konsultacje dla uczniów i 
rodziców

Brylowski Grzegorz poniedział
ek

14.15 – 
15.00

konsultacje dla uczniów ze 
śpiewu

15.00 – 
15.15

konsultacje dla rodziców

Dmitrowska Alicja piątek 11.35 – 
12.20

konsultacje dla uczniów 
(+opieka)

12.20 – 
12.35

konsultacje dla rodziców

Gorczyca Przemysław czwartek 13.20 - 
14.20

konsultacje dla uczniów i 
rodziców

Górlikowska Helena środa 12.20 – 
13.20

konsultacje dla uczniów i 
rodziców

Gruchała Agnieszka piątek 12.20 – 
13.20

konsultacje dla uczniów i 
rodziców

Grzędzicka-Rychert Maria czwartek 13.25 - 
14.10

konsultacje dla uczniów                               
z matematyki

14.10 – 
14.25

konsultacje dla rodziców

Hatta Alicja poniedział
ek

13.25 - 
14.10

konsultacje dla uczniów z 
języka polskiego (kl. 8a)

14.10 – 
14.25

konsultacje dla rodziców

Karcz Adam wtorek 14.15 – 
15.00

konsultacje dla uczniów z 
języka angielskiego  (kl. 8b)

15.00 – 
15.15

konsultacje dla rodziców

Klinkosz Ewa piątek 13.50 – 
14.50

konsultacje dla uczniów i 
rodziców

Kolka Anna środa 12.20 – 
13.20

konsultacje dla uczniów i 
rodziców

Korzeniewska Elżbieta środa 12.20 – 
13.20

konsultacje dla uczniów i 
rodziców

Lewicka-Socha Izabela poniedział
ek

12.20 – 
13.20

konsultacje dla uczniów i 
rodziców

Lis Maria poniedział
ek

13.20 – 
14.20

konsultacje dla uczniów i 
rodziców

Łukowicz Anna piątek 11.35 – 
12.20

konsultacje dla uczniów 
(kl.Ib)

12.20 – 
12.35

konsultacje dla rodziców

Mackojć Mariola piątek 13.15 – 
14.15

konsultacje dla rodziców



Marszałkowska Anna poniedział
ek

10.20 – 
11.20

konsultacje dla rodziców

Marszałkowska Angelika środa 7.00 – 7.30 konsultacje dla uczniów 
(+opieka)

czwartek 7.00 – 7.30 konsultacje dla uczniów 
(+opieka)

Melder Katarzyna środa 7.00 – 7.30 konsultacje dla uczniów 
(+opieka)

czwartek 7.00 – 7.30 konsultacje dla uczniów 
(+opieka)

Peek Aneta czwartek 13.00 – 
14.00

konsultacje dla uczniów z 
języka angielskiego  (kl. 8a)

14.00 – 
14.15

konsultacje dla rodziców

Plichta Adela czwartek 13.25 – 
14.10

konsultacje dla uczniów                              
z matematyki (kl.8b)

14.10 – 
14.25

konsultacje dla rodziców

Plichta Justyna wtorek 11.30 – 
12.30

konsultacje dla uczniów i 
rodziców

Plichta Kamila czwartek 9.35 – 
10.35

konsultacje dla uczniów i 
rodziców

Popiel Andrzej wtorek 14.15 – 
15.00

konsultacje dla uczniów

15.00 – 
15.15

konsultacje dla rodziców

Reszka Łukasz poniedział
ek

14.15 – 
15.00

konsultacje dla uczniów z 
języka polskiego (kl.8b)

15.00 – 
15.15

konsultacje dla rodziców

Syldatk Anita poniedział
ek

10.00 – 
11.00

konsultacje dla rodziców

Turzyńska Paulina wtorek 13.30 – 
14.30 

konsultacje dla rodziców

Wilkowski Krzysztof środa 11.30 – 
12.30

konsultacje dla uczniów i 
rodziców

Żmijewski Henryk środa 13.15 – 
14.10

konsultacje dla uczniów                             
z matematyki (kl.7)

15.00 – 
15.15

konsultacje dla rodziców

Karczewska Alicja - 
wicedyrektor

poniedział
ek

13.00 – 
14.00

konsultacje dla rodziców

Penkowska Żanetta - 
dyrektor

środa 14.10 – 
15.10

konsultacje dla rodziców


