
15.06.2022 r., środa 

Zebrania z rodzicami, godz. 17:00 

Klasa Wychowawca sala 
1a Aneta Woźniak 109 

1b Agata Iwańska - Wójcik 106 

1c Dorota Wójcik – Wełpa 105 

1d Beata Puchawka 409 

2a Wojciech Nomejko studio 

2b Wojciech Giże 8 

2c Iwona Chmielewska 302 

2d Jolanta Tulibacka 309 

3f Ewa Kinstler 306 

3g Ilona Tyc-Abram 9 

3h Elżbieta Sadowska 209 

3i Dominika Bronz 304 

3j Magdalena Szymkowiak 301 

Pozostali nauczyciele, niebędący wychowawcami 
nauczyciele j. angielskiego 7 
nauczyciele j. polskiego 206 

nauczyciele matematyki 

201 – Katarzyna Pyzik,  
202 – Mariusz Kawecki 
401 - Jolanta Walczak - 
Cherubińska 

pozostali nauczyciele pokój nauczycielski 

Rada Rodziców – godz. 18:00, sala 105 
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