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Wrzesieo 2021 r. 

Zebrania z rodzicami 

Spotkanie z wychowawcami w salach wg harmonogramu: 
Liceum Ogólnokształcące- 
1.1a LO – 13września 2021r, godzina 17.00 –czytelnia- wejście do szkoły wejście nr 1 – boczne od strony parkingu 
głównego 
2.1h LO – 13września 2021r, godzina 17.00 – sala 134 I Piętro wejście główne do szkoły 
3.1c LO– 13 września 2021r, godzina 17.00 –sala 220 II Piętro wejście do szkoły nr 1- boczne od strony parkingu 
4.1d LO– 13 września 2021r ,godzina 17.00 –sala nr 226 II Piętro – wejście główne do szkoły 
5.1e LO– 14 września 2021r., godzina 17.00 –sala nr 226 II Piętro wejście główne do szkoły 
6.1f LO– 14 września 2021r., godzina 17.00 – czytelnia- wejście do szkoły nr 1 – boczne od strony parkingu głównego 
7.1g LO– 14 września 2021r., godzina 17.00 – sala 134 wejście główne do szkoły 
8..1inf –14 września 2021r., godzina 17.00 – sala nr 220 II Piętro – wejście do szkoły nr 1 – boczne od strony parkingu 
9..1eln/inf –15 września 2021r., godzina 17.00 – sala 134 I Piętro wejście główne do szkoły 
10..1gr – 15 września 2021r., godzina 17.00 – sala nr 226 II Piętro – wejście główne do szkoły 
11.2 inf-15 września 2021r., godzina 17.00- sala 220 II Piętro wejście do szkoły nr 1- boczne od strony parkingu 
12 3gG – 15 września 2021r., godzina 17.00- sala 112 I Piętro , wejście do szkoły nr 1- boczne od strony parkingu 
13.2eln/chem-15 września 2021r.,, godzina 17.00- czytelnia- wejście do szkoły wejście nr 1 – boczne od strony 
parkingu głównego 
14.2 gr-16 września 2021., godzina 17.00 -sala 134 I Piętro wejście główne do szkoły 
15.3inf-16 września 2021, godzina 17.00- sala 220 II Piętro wejście do szkoły nr 1- boczne od strony parkingu 
16.3gr-16 września 2021r., godzina 17.00- sala nr 226 II Piętro – wejście główne do szkoły 
17..1b LO - 17 września 2021r., godzina 17.00- czytelnia- wejście do szkoły wejście nr 1 – boczne od strony parkingu 
głównego 
18..2b- LO- 17 września2021r., godzina 17.00- sala nr 133 I Piętro – wejście główne do szkoły 
19 3b LO-17 września 2021r.r, godzina 17.00-sala 134 I Piętro wejście główne do szkoły. 
20.3bGLO- 17 września 2021r., godzina 17.00- sala 220 II Piętro wejście do szkoły nr 1- boczne od strony parkingu 
21 .3eln-20 września 2021r., godzina 17.00- czytelnia- wejście do szkoły wejście nr 1 – boczne od strony parkingu 
głównego 
19.3chem/inf- 20 września 2021r., godzina 17.00-sala 134 I Piętro wejście główne do szkoły 
20.4inf-A-20 września 2021r., godzina 17.00- sala 220 II Piętro wejście do szkoły nr 1- boczne od strony parkingu 
21.4inf-B-20 września 2021r., godzina 17.00- sala nr 226 II Piętro – wejście główne do szkoły 
22.4chem-20 września 2021r., godzina 17.00- sala nr 112 I Piętro – wejście do szkoły nr 1 – boczne od strony parkingu 
23.4gr- 20 września 2021, godzina 17.00- sala 10 Parter wejście do szkoły nr 1- boczne od strony parkingu 
24.4eln- 21 września 2021r., godzina 17.00 -sala 134 I Piętro wejście główne do szkoły 



 25.3a G LO-21 września 2021r., godzina 17.00- czytelnia- wejście do szkoły nr 1 – boczne od strony parkingu 
26.3b LO-21 września 2021r.r, godzina 17.00-sala nr 112 I Piętro – wejście do szkoły nr 1 – boczne od strony parkingu 
27.3c LO- 21 września 2021r.,godzina 17.00- - sala nr 226 II Piętro – wejście główne do szkoły 
28.3cGLO-21 września 2021r., godzina 17.00- sala nr 10 Parter – wejście do szkoły nr 1 – boczne od strony parkingu 
29..3f GLO- 21 września 2021r., godzina 17.00- sala nr 220 –II Piętro – wejście do szkoły nr 1 – boczne od strony 
parkingu 
32.3dGLO- 22 września 2021r., godzina 17.00- sala nr 226 II Piętro – wejście główne do szkoły 
33.3eGLO- 22 września 2021r., godzina 17.00- sala 134 I Piętro wejście główne do szkoły 
34.3aLO- 22 września 2021r., godzina 17.00- sala 133 I Piętro wejście główne do szkoły 
35.3dLO- 22 września 2021r., godzina 17.00- sala nr 226 II Piętro – wejście główne do szkoły 
36.3eLO- 22 września 2021r., godzina 17.00- czytelnia- wejście do szkoły wejście nr 1 – boczne od strony parkingu 
37.3fLO- 22 września 2021r., godzina 17.00- sala 220 II Piętro wejście do szkoły nr 1- boczne od strony parkingu 
38.3gLO- 23 września 2021r., godzina 17.00- sala 157 I Piętro wejście główne do szkoły 
39.3hLO-23 września 2021r., godzina 17.00- sala nr 226 II Piętro – wejście główne do szkoły 
40.2aLO-23 września 2021r., godzina 17.00- czytelnia- wejście do szkoły wejście nr 1 – boczne od strony parkingu 
41.2cLO -23 września 2021r., godzina 17.00- sala 220 II Piętro wejście do szkoły nr 1- boczne od strony parkingu 
42.2dLO -23 września 2021r., godzina 17.00- sala nr 226 II Piętro – wejście główne do szkoły 
43.2eLO-23 września 2021r., godzina 17.00- sala 134 I Piętro wejście główne do szkoły 
44.2fLO-24 września 2021r., godzina 17.00- sala 220 II Piętro wejście do szkoły nr 1- boczne od strony parkingu 
45.2gLO-24 września 2021r., godzina 17.00- czytelnia- wejście do szkoły wejście nr 1 – boczne od strony parkingu 
46. 3chem/inf G-24 września 2021r., godzina 17.00- sala 10 Parter wejście do szkoły nr 1- boczne od strony parkingu 
47.3elnG-24 września 2021r., godzina 17.00- sala 134 I Piętro wejście główne do szkoły 
48.3gr G-24 września 2021r., godzina 17.00- sala nr 226 II Piętro – wejście główne do szkoły 
49.3infG-24 września 2021r., godzina 17.00- sala nr 133 wejście główne do szkoły 

20 października 2021 r. (środa ) 
Konsultacje dla rodziców 

16:00- 17.00 – Konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas Liceum, Technikum 

24 listopada 2021. 
Konsultacje dla rodziców 

 
16:00- 17.00 – Konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas Liceum, Technikum 

Grudzieo 2021 
Konsultacje dla rodziców w 

razie potrzeby 

 

16.00-17.00- Konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas Liceum, Technikum 

12-14 stycznia 2022 r. 
Zebrania z rodzicami 

17:00 - Zebrania wychowawców z rodzicami uczniów Liceum i Technikum ( wg harmonogramu) 
Podsumowanie pierwszego półrocza 

23 luty 2022 r. 
Konsultacje dla rodziców 

16:00- 17.00 – Konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas Liceum, Technikum 

 

 

 



 

23. marca 2022 
Zebrania z rodzicami/e- 

konsultacje 

17:00 Zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas kooczących szkołę Liceum, Technikum 

25 maja 2022r. (środa) 
Zebrania z rodzicami/ 

konsultacje 

17:00 – Zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas Liceum, Technikum 


