DRZWI OTWARTE
25 października 2018 r. w godz. 1745 - 1900
- gab. dyrektora szkoły - 007 – mgr Aldona Sobień - nauczyciel języka polskiego
- gab. wicedyrektora LO – 005 – mgr Zbigniew Domian - nauczyciel geografii - nieobecny
pedagog szkolny
- p. Durszewicz – gabinet pedagoga szkolnego – 020 (parter)

nauczyciele języka polskiego, wiedzy o kulturze, etyki i filozofii
-

p. Piątkowski ( j. polski, filozofia) - sala 209b (II piętro)
p. Jarmoła (j. polski) - sala 103 (I piętro)
p. Cegielska (j. polski, wok) - 104 (I piętro)
p. Ulatowska-Raczyńska (j. polski) – 109b (I piętro)
p. L. Ollech ( j. polski) - sala 013 (parter)

nauczyciele języka angielskiego
-

p. Majzner, p. Kolber - sala 107b (I piętro)
p. Brewińska-Drozd, p. Studzińska - sala 201 (II piętro)
p. Wysokińska - sala 202 (II piętro)
p. Putz, K. Białowąs - sala 101 (I piętro)
p. Wilk – nieobecna

nauczyciele języka niemieckiego
-

p. Wierzbicki – sala 011 (parter)
p. Makrocka-Chmura, - sala 204b (II piętro)
p. Brzykcy – sala 010b (parter)
p. Brodowska-Świątek - sala 207 (II piętro)

nauczyciele historii, wiedzy o społeczeństwie, historii i społeczeństwa i języka łacińskiego
- p. Wolschlaeger (historia, wos ,hist. i społ., p. Jankowska (j. łaciński) - sala 304 (III piętro)
- p. von Chamier Cieminska (historia, wos ,hist. i społ. – sala 303 (III piętro)

nauczyciele matematyki, fizyki, chemii, informatyki i podstaw kryptologii
-

p. Rakowski (matematyka) - sala 302 (III piętro)
p. Kujawska (matematyka) – nieobecna
p. Firlus (fizyka) - sala 205 (II piętro)
p. Jóźwiak (informatyka, matematyka, podst. kryptologii) - sala 207b (II piętro)
p. Czechumska (informatyka)- sala 204 (II piętro)
p. Galij (chemia) - sala 207 (II piętro)
p. Szulc (chemia, matematyka) - sala 207b (II piętro)
p. Węglińska (chemia, fizyka) - sala 104b (I piętro)

nauczyciele biologii i przyrody
- p. Baranowska (biologia) - sala 307 (III piętro)
- p. Włodarska (biologia) - sala 308 (III piętro)

nauczyciele geografii, podstaw przedsiębiorczości, ekonomii w praktyce,
- p. Zawada (przedsiębiorczość, ek. w praktyce) - sala 305 (III piętro) – od godz. 18:15
- p. Wuka-Kalaczyńska (geografia) - sala 102 (I piętro)

nauczyciele pierwszej pomocy przedmedycznej i edukacji dla bezpieczeństwa
- p. Bulińska - sala 305 (III piętro)

nauczyciele religii
- p. Bejtka - nieobecna
- p. Olszewski - sala 305 (III piętro)

nauczyciele wychowania fizycznego i edukacji wojskowej
- p. Żurawski, p. Mojsiej - sala 106b (I piętro)
- p. Duszyński (w-f, edu. wojskowa) - sala 102 (I piętro)
- p. Nowacka, p. Janik, p. Piekarski, p. Szopiński - sala 208b (II piętro)

