
DYŻURY NAUCZYCIELI w SP Nr 33 

Lp. Nazwisko i imię 

 

Przedmiot Dzień, godzina, forma kontaktu 

1 Błaszkowska Iwona Matematyka wtorek 14.30-15.00 oraz czwartek 12.00-12.30 

kontakt przez e-dziennik i przez maila 

iwonablasco@gmail.com 

2 Drążkowska Barbara Informatyka 

Religia kl.6 

poniedziałek 10:00 - 10:30 oraz środa: 11:30 - 12:00 

kontakt przez e-dziennik i maila 

drazkowskabarbara@o2.pl 

3 Cedro Angelika Terapeuta wtorek i czwartek 10.00-11.00 

kontakt przez e-dziennik oraz tel. do szkoły 56  648-25-43 

4 Dziewiątkowska Ewa Matematyka kl.4 wtorek i czwartek 11.00-11.30  

kontakt przez e-dziennik, e.dziewiatkowska33@gmail.com  

5 Gamrat Wojciech Geografia 

ter.mat 

Rewalidacja 

poniedziałek - 9:30 - 10:00;  czwartek: 9:00 - 9:30 

kontakt przez e-dziennik i maila: 

wojciech.gamrat@3lo.torun.pl 

6 Giedziuń Agnieszka Terapeuta poniedziałek 12.00 - 12.30 oraz piątek 12.00 - 12.30  

kontakt przez e-dziennik, mail terapeutasp33@gmail.com 

7 Hebisz-Jarmołowicz 

Małgorzata 
Terapeuta wtorek, czwartek 11.30-12.00 

kontakt przez e-dziennik lub maila gosza8801@wp.pl 

8 Jagiełka Katarzyna 

J.niemiecki 
wtorek 11:30- 12:00 i środa 11:30-12:00.  

kontakt przez e-dziennik i email 

katarzyna.jagielka1@wp.pl. 

9 Jarmołowicz Dariusz W-f wtorki 11.00.-11.30 oraz czwartki 11.00.-11.30 

przez e-dziennik oraz meila dar1971@wp.pl 

10 Korona Anna 

Psycholog 

pn-pt – 8.00-10.00 

kontakt przez e- dziennik, meila aniakorona1@wp.pl  

ew. w przypadku bardzo ważnej sprawy kontakt tel. 

11 Lewandowska 

Laurencja 

Dyrektor szkoły 

Terapeuta 
wtorek i czwartek 10.00-11.00 

kontakt przez e-dziennik oraz tel. do szkoły 56  648-25-43 

12 Marcinkowska 

Magdalena 
Historia wtorek g.11.00 - 11. 30 oraz czwartek g. 11.00 - 11.30 

kontakt prze e- dziennik,e-maila magda.historia@wp.pl 

13 Michalak Anna J.angielski wtorek 10:00 - 10:30 oraz środa: 10:30 - 11:00 

kontakt przez e-dziennik i maila bearkate3@gmail.com 

14 Michniewicz-

Kwiatkowska Joanna 
Terapeuta czwartek 13:00 – 14:00 oraz 16:00 – 17:00 

terapia.joanna.sp33@gmail.com 

15 Milke Urszula Muzyka środa - 13.00-13.30,   piątek - 13.00-13.30 

kontakt przez e-dziennik oraz mail ulkamil1@wp.pl 

16 Okinczyc Małgorzata 

Pedagog 
pn,wt,czw, pt - 10.00-14.0; śr-10.00-13.00, 14.00–15.00 

kontakt przez e- dziennik, maila okingo@wp.pl,  

ew. w przypadku bardzo ważnej sprawy kontakt tel. 

17 Olejnik Jakub J.angielski poniedziałek 10:00 - 10:30;   czwartek: 10:30 - 11:00 

kontakt przez e-dziennik i maila: kuba.olejnik@wp.pl 

18 Osuch Katarzyna J.polski wtorek 16:00 - 16:30 oraz czwartek: 16:00 - 16:30 

kontakt przez e-dziennik i maila kosuch2020@gmail.com 

19 Osypiuk-Wierzbowska 

Justyna 
Plastyka,technika poniedziałek: 11-11:30 oraz czwartek: 12-12:30                                                                                                                            

kontakt przez e-dziennik  

20 Panfil Łukasz Chemia, edb wtorek 10.00 - 10.30 oraz środa 10.00 - 10.30 

kontakt przez e-dziennik, maila: lukaszpanfil@gmail.com 

21 Pawlikowska 

Aleksandra 
Biblioteka 

Religia kl.5c,7,8  
codziennie 10.00 - 11.00 

e-dziennik, maila: aleksandraanna@poczta.onet.pl 

22 Piątkowska Jolanta Fizyka poniedziałek 10-10.30 oraz środa 10-10.30, kontakt przez 

e-dziennik i mail: fizyka.jolanta.piatkowska@wp.pl  
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23 Sarwa Weronika Matematyka wtorek 15:00-15:30 oraz czwartek 12:00-12:30 

kontakt przez: e-dziennik, e-mail: wsarwa33@gmail.com 

24 Stolińska Paulina Wczesnoszkolna poniedziałek – piątek  9:00 – 15:00 

e-mail paulina_stolinska@op.pl 

25 Studzińska Barbara 

J.polski 
wtorek 10.00- 11.00 oraz czwartek   15.00 - 15.30 

kontakt przez e- dziennik, mail: 

basienka.czernikowo@wp.pl , telefon 515813296 

26 Surdyk Brygida J.polski wtorek 10:00 - 10:30 oraz czwartek: 10:30 - 11:00 

kontakt przez e-dziennik i maila bs.jpolski@gmail.com 

27 Szubarga Agnieszka 

Wczesnoszkolna 
poniedziałek – piątek 9:00 – 11:00, 15:00 – 17:00 

kontakt przez e-dziennik oraz maila 

nauczyciel.szubarga@gmail.com 

28 Talarczyk-Rumińska 

Beata 
Przyroda,terapia wtorek 10:00 - 10:30 oraz czwartek: 10:30 - 11:00 

kontakt przez e-dziennik  i maila: beata.rumianek1@wp.pl 

29 Trędewicz Aleksandra 

Wczesnoszkolna 

poniedziałek - piątek - godz. 9:00 - 10:00  15:00-17:00 

kontakt przez: e-dziennik, e-mail a.tredewicz@gmail.com, 

telefonicznie (sms, mms, rozmowa), wiadomość przez 

aplikacje ClassDojo 

30 Waśko Łukasz Religia wtorek 11:00-11:30 oraz środa 11:00-11:30 

telefon komórkowy 692-937-020, maila kllukasz@wp.pl 

31 Wesołowska Katarzyna Biologia, wdż poniedziałek 10-10.30 oraz środa 10-10.30 

kontakt przez e-dziennik i maila kat.wes31@gmail.com  

32 Woroniecki Tomasz 

W-f, basen 
poniedziałek - 10:00 - 10:30 oraz czwartek - 10:00 – 10.30 

kontakt przez e-dziennik oraz mail: 

tomeksp33@gmail.com. 

33 Wronkowski Maciej w-f poniedziałek 11:00 - 11:30 oraz czwartek 11:00 - 11:30 

kontakt przez e-dziennik lub mail: wfzdalnie@o2.pl 
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