
KONSULTACJE DLA UCZNIÓW  

Publicznego Liceum Zgromadzenia Sióstr Augustianek 

I SEMESTR 2022/2023 

L.p. PRZEDMIOT 
IMIĘ I NAZWISKO 

NAUCZYCIELA 
LO 

1. JĘZYK POLSKI  Joanna Gaweł  czwartek godz. 7.10 w sali nr 2. 

Na konsultacje obowiązują zapisy: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PRh00lNg2JJzTQUnT5thpp

4EjRkEzoQX69Z9Em40urQ/edit#gid=1820914638 

Zapisy kończą się po godz. 16:00 w dniu poprzedzającym planowane 

konsultacje. 

Angelika Kolassa 1B - w poniedziałki 14.25-15.10 (zaliczenia 
pisemne), we wtorki 14.20-15.20 (konsultacje 
lub zaliczenia), w czwartki 13.30- 14.30 
(zaliczenia lub konsultacje). 
4B - w piątki 12.35-13.20 (zaliczenia lub 
konsultacje), we wtorki 7.10-7.55 (zaliczenia), 
14.20-15.20 (konsultacje lub zaliczenia), w 
czwartki 13.30- 14.30 (zaliczenia lub 
konsultacje).Na konsultacje obowiązują zapisy: 

 
Zapisy kończą się po godz. 16:00 w dniu poprzedzającym planowane 

konsultacje.  
2. JĘZYK ANGIELSKI  Joanna Szewczyk wtorek godz. 7.10 w sali nr 3.  

Obowiązuje link do zapisów. Zapisy do poniedziałku do 20.00. 

Joanna Tybinka środa godz. 14.25 w sali nr 6.  

Proszę o umawianie się osobiście lub przez Librus. 

3. JĘZYK NIEMIECKI  Justyna Sekuła poniedziałek godz. 15.20 – 16.20  

umawiamy się osobiście 

4. JEZYK HISZPAŃSKI  Maylen Guanipa de 

Wieczorek 

umawiamy się indywidualnie i uzgadniamy 

dogodny termin 

5. MATEMATYKA  s. Stella Szczepkowska   klasa 1a wtorek godz. 14.25, sala nr 3, 
klasa 3a  środa, godz. 14.25, sala nr 3 
 
Obowiązują zapisy. 
Na konsultacje można się zapisać najpóźniej w dniu poprzedzającym 
konsultacje do godz. 20.00. 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1t7wsQPzBMTNiKs-
SFBqqmRjP2Ijz8wgr2fDaWbHQRts/edit?usp=sharing 

Sabina Sulkowska 
wtorek godz. 7.10 w sali nr  

Obowiązują zapisy przez dziennik lub u mnie. 

Maturzyści -  konsultacje maturalne: 

- na poziomie podstawowym: w środy 14.15-15.00 

- na poziomie rozszerzonym: we wtorki 14.15-15.0 

 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1t7wsQPzBMTNiKs-SFBqqmRjP2Ijz8wgr2fDaWbHQRts/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1t7wsQPzBMTNiKs-SFBqqmRjP2Ijz8wgr2fDaWbHQRts/edit?usp=sharing


6. CHEMIA i FIZYKA Martyna Nowakowska   piątek godz. 13.30 – 14.15 w sali nr 3. 

Obowiązują wcześniejsze zapisy pod linkiem: https://tiny.pl/wmvg5 

Zapisy zamykają się o godzinie 18:00 dnia poprzedzającego 

konsultacje! 

Maturzystów zapraszam na konsultacje 

maturalne z chemii w środy 12.35 – 13.20, 

- z fizyki w środy 7.10 – 8.55 

7 BIOLOGIA 
 

wtorek o godz. 7.10 w sali nr 5. 

Na konsultacje obowiązują zapisy przez dziennik bądź bezpośrednio u 

mnie. 

Zapisy kończą się o godz. 18:00 w dniu poprzedzającym planowane 

konsultacje. 

8 GEOGRAFIA, 
przedsięb., WOS 

Grzegorz Natanek piątek godz. 14.20 – 15.05 

9. HISTORIA, EDB, HIT Katarzyna Myśliwy czwartek godz.  15.15 w sali nr 4. 

Aby móc w nich uczestniczyć, należy wpisać się w dokumencie google 

(link poniżej) do godz. 16:00 w dniu poprzedzającym planowane 

konsultacje. 

https://docs.google.com/document/d/1zYNF4iIzxRcnHR3ltfSx_KYUue

mVVTnRdbFmTrtAmUM/edit?usp=sharing 

10. RELIGIA o. Łukasz Kuczała 
 

o. Tadeusz Słoniak co dwa tygodnie we wtorki od 20.09.2022 w 

godzinach 14.15-15:00 w sali nr 2. 

Proszę o zgłaszanie się poprzez wiadomość w e-dzienniku do godziny 

16 dnia poprzedzającego. Możliwość rozmowy także dla uczniów z 

klas, w których nie prowadzę zajęć religii. 

11 WF Kamil Myśliwiec czwartek godz. 15.15.- 16.00 

12 INFORMATYKA s. Dorota Kowalewska czwartek godz. 15.15.- 16.00 

13 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KÓŁKA DLA UCZNIÓW  

Publicznego Liceum Zgromadzenia Sióstr Augustianek 

I SEMESTR 2022/2023 

 

L.p. PRZEDMIOT IMIĘ I NAZWISKO 

NAUCZYCIELA 

LO 

1. SKS  Kamil Myśliwiec czwartek godz. 15.15 – 17.00  

2. Schola szkolna 

 
piątek godz. od 14.30 - 16.00  
w sali tanecznej Agnieszka Zalewa 

3. koło informatyczne  s. Dorota Kowalewska  
wtorek godz. 7.10 

4. Wolontariat św. Rity s. Dorota kowalewska 
środa godz. 14.25 w sali obok 
sekretariatu 

5. Koło filozoficzne Angelika Kolassa poniedziałek godz.  14.25 – 15.10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


