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data godzina GRUPA Ped.wczesnoszkolna1 GRUPA Ped.wczesnoszkolna2 GRUPA Ped.wczesnoszkolna 3

13.06.201508.15
nauka i technologia dla nauczycieli, mgr 

A.Szyller, s.129 I pomoc, dr K.Komosińska, s. 130 Literatura dla dzieci, mgr K.Domańska, s. 219

10.00
nauka i technologia dla nauczycieli, mgr 

A.Szyller, s.129 I pomoc, dr K.Komosińska, s. 130 Literatura dla dzieci, mgr K.Domańska, s. 219

11.45 Literatura dla dzieci, mgr K.Domańska, S. 129
nauka i technologia dla nauczycieli, mgr 

A.Szyller, s. 130
Matematyka dla nauczycieli, mgr P.Piskorski, 
sala, mgr P.Piskorski, s. 219

14.00 Literatura dla dzieci, mgr K.Domańska, S. 129
nauka i technologia dla nauczycieli, mgr 

A.Szyller, s. 130
Matematyka dla nauczycieli, mgr P.Piskorski, 
sala, mgr P.Piskorski, s. 219

15.45 emisja głosu, mgr A.Piskorek-Atys, s. 129
Matematyka dla nauczycieli, mgr P.Piskorski, 
sala, mgr P.Piskorski, s. 130

nauka i technologia dla nauczycieli, mgr 
A.Szyller, s.219

17.30 emisja głosu, mgr A.Piskorek-Atys, s. 129
Matematyka dla nauczycieli, mgr P.Piskorski, 
sala, mgr P.Piskorski, s. 130

nauka i technologia dla nauczycieli, mgr 
A.Szyller, s.219

19.15

14.06.201508.15
nauka i technologia dla nauczycieli, mgr 

A.Szyller, s.129
Matematyka dla nauczycieli, mgr P.Piskorski, 
sala, mgr P.Piskorski, s. 130 Literatura dla dzieci, mgr K.Domańska, s. 219

10.00
nauka i technologia dla nauczycieli, mgr 

A.Szyller, s.129
Matematyka dla nauczycieli, mgr P.Piskorski, 
sala, mgr P.Piskorski, s. 130 Literatura dla dzieci, mgr K.Domańska, s. 215

11.45 Literatura dla dzieci, mgr K.Domańska, S. 129
nauka i technologia dla nauczycieli, mgr 

A.Szyller, s. 130
Matematyka dla nauczycieli, mgr P.Piskorski, 
sala, mgr P.Piskorski, s. 219

14.00 Literatura dla dzieci, mgr K.Domańska, S. 129
nauka i technologia dla nauczycieli, mgr 

A.Szyller, s. 130
Matematyka dla nauczycieli, mgr P.Piskorski, 
sala, mgr P.Piskorski, s. 219

15.45 I pomoc, dr K.Komosińska, s. 129 emisja głosu, mgr A.Piskorek-Atys, s. 130
nauka i technologia dla nauczycieli, mgr 

A.Szyller, s.219

17.30 I pomoc, dr K.Komosińska, s. 129 emisja głosu, mgr A.Piskorek-Atys, s. 130
nauka i technologia dla nauczycieli, mgr 

A.Szyller, s.219
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data godzina GRUPA Ped.wczesnoszkolna1-1/2 GRUPA Ped.wczesnoszkol na2 1/2
GRUPA Ped.wczesnoszkolna3 
calosc

20.06.201508.15
nauka i technologia dla nauczycieli, mgr 

A.Szyller, s. 501
nauka i technologia dla nauczycieli, mgr 

A.Szyller, s. 501 Literatura dla dzieci, mgr K.Domańska, s. 219

10.00
nauka i technologia dla nauczycieli, mgr 

A.Szyller, s. 501
nauka i technologia dla nauczycieli, mgr 

A.Szyller, s. 501 Literatura dla dzieci, mgr K.Domańska, s. 219

11.45 Literatura dla dzieci, mgr K.Domańska, s.129
Matematyka dla nauczycieli, mgr P.Piskorski, 
sala, mgr P.Piskorski, s. 501

Matematyka dla nauczycieli, mgr P.Piskorski, 
sala, mgr P.Piskorski, s. 501

14.00 Literatura dla dzieci, mgr K.Domańska, s. 129
Matematyka dla nauczycieli, mgr P.Piskorski, 
sala, mgr P.Piskorski, s. 501

Matematyka dla nauczycieli, mgr P.Piskorski, 
sala, mgr P.Piskorski, s. 501

15.45 emisja głosu, mgr A.Piskorek-Atys, s. 129 I pomoc, dr K.Komosińska, s. 130
nauka i technologia dla nauczycieli, mgr 

A.Szyller, s.219

17.30 emisja głosu, mgr A.Piskorek-Atys, s. 129 I pomoc, dr K.Komosińska, s. 130
nauka i technologia dla nauczycieli, mgr 

A.Szyller, s.219

19.15

21.06.201508.15 I pomoc, dr K.Komosińska, s. 129
Matematyka dla nauczycieli, mgr P.Piskorski, 
sala, mgr P.Piskorski, s. 130

nauka i technologia dla nauczycieli, mgr 
A.Szyller, s.219

10.00 I pomoc, dr K.Komosińska, s. 129
Matematyka dla nauczycieli, mgr P.Piskorski, 
sala, mgr P.Piskorski, s. 130

nauka i technologia dla nauczycieli, mgr 
A.Szyller, s.219

11.45 Literatura dla dzieci, mgr K.Domańska, S. 129
nauka i technologia dla nauczycieli, mgr 

A.Szyller, s. 130
Matematyka dla nauczycieli, mgr P.Piskorski, 
sala, mgr P.Piskorski, s. 219

14.00 Literatura dla dzieci, mgr K.Domańska, S. 129
nauka i technologia dla nauczycieli, mgr 

A.Szyller, s. 130
Matematyka dla nauczycieli, mgr P.Piskorski, 
sala, mgr P.Piskorski, s. 219

15.45
nauka i technologia dla nauczycieli, mgr 

A.Szyller, s.129 emisja głosu, mgr A.Piskorek-Atys, s. 130 Literatura dla dzieci, mgr K.Domańska, s. 219

17.30
nauka i technologia dla nauczycieli, mgr 

A.Szyller, s.129 emisja głosu, mgr A.Piskorek-Atys, s. 130 Literatura dla dzieci, mgr K.Domańska, s. 219
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19.09.201508.15 emisja głosu, mgr A.Piskorek-Atys, s. 219
Literatura dla dzieci, mgr A.Brzostowska, 
s.130 język polski dla nauczycieli, dr Friedrich, s.215

10.00 emisja głosu, mgr A.Piskorek-Atys, s. 219
Literatura dla dzieci, mgr A.Brzostowska, 
s.130 język polski dla nauczycieli, dr Friedrich, s.215

11.45
Matematyka dla nauczycieli, mgr P.Piskorski, 
sala, 219

język polski dla nauczycieli, dr M.Friedrich, s. 
130 emisja głosu, mgr A.Piskorek=Atys. s.215

14.00
Matematyka dla nauczycieli, mgr P.Piskorski, 
sala, 219

język polski dla nauczycieli, dr M.Friedrich, s. 
130 emisja głosu, mgr A.Piskorek=Atys. s.215

15.45
język polski dla nauczycieli, dr Friedrich, sala, 

219 emisja głosu, mgr A.Piskorek-Atys, s. 130 I pomoc, dr K.Komosińska, s.215

17.30
język polski dla nauczycieli, dr Friedrich, sala, 

219 emisja głosu, mgr A.Piskorek-Atys, s. 130 I pomoc, dr K.Komosińska, s.215

19.15

20.09.201508.15 emisja głosu, mgr A.Piskorek-Atys, s. 219
Literatura dla dzieci, mgr A.Brzostowska, 
s.130 język polski dla nauczycieli, dr Friedrich, s.215

10.00 emisja głosu, mgr A.Piskorek-Atys, s. 219
Literatura dla dzieci, mgr A.Brzostowska, 
s.130 język polski dla nauczycieli, dr Friedrich, s.215

11.45
Matematyka dla nauczycieli, mgr P.Piskorski, 
sala 219

język polski dla nauczycieli, dr M.Friedrich, s. 
130 emisja głosu, mgr A.Piskorek=Atys. s.215

14.00
Matematyka dla nauczycieli, mgr P.Piskorski, 
sala 219

język polski dla nauczycieli, dr M.Friedrich, s. 
130 emisja głosu, mgr A.Piskorek=Atys. s.215

15.45
język polski dla nauczycieli, dr Friedrich, s. 

219 emisja głosu, mgr A.Piskorek-Atys, s. 130 I pomoc, dr K.Komosińska, s.215

17.30
język polski dla nauczycieli, dr Friedrich, s. 

219 emisja głosu, mgr A.Piskorek-Atys, s. 130 I pomoc, dr K.Komosińska, s.215
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26.09.201508.15 I pomoc, dr K.Komosińska, s. 129
Literatura dla dzieci, mgr A.Brzostowska, 
s.130 język polski dla nauczycieli, dr Friedrich, s.215

10.00 I pomoc, dr K.Komosińska, s. 129
Literatura dla dzieci, mgr A.Brzostowska, 
s.130 język polski dla nauczycieli, dr Friedrich, s.215

11.45
Matematyka dla nauczycieli, mgr P.Piskorski, 
sala 129

język polski dla nauczycieli, dr M.Friedrich, s. 
130 I pomoc, dr K.Komosińska, s.215

14.00
Matematyka dla nauczycieli, mgr P.Piskorski, 
sala 129

język polski dla nauczycieli, dr M.Friedrich, s. 
130 I pomoc, dr K.Komosińska, s.215

15.45
język polski dla nauczycieli, dr Friedrich, s. 

129 I pomoc, dr K.Komosińska, s. 130 emisja głosu, mgr A.Piskorek=Atys. s.215

17.30
język polski dla nauczycieli, dr Friedrich, s. 

129 I pomoc, dr K.Komosińska, s. 130 emisja głosu, mgr A.Piskorek=Atys. s.215

19.15

27.09.201508.15 I pomoc, dr K.Komosińska, s. 129
Literatura dla dzieci, mgr A.Brzostowska, 
s.130 język polski dla nauczycieli, dr Friedrich, s.215

10.00 I pomoc, dr K.Komosińska, s. 129
Literatura dla dzieci, mgr A.Brzostowska, 
s.130 język polski dla nauczycieli, dr Friedrich, s.215

11.45
Matematyka dla nauczycieli, mgr P.Piskorski, 
sala 129

język polski dla nauczycieli, dr M.Friedrich, s. 
130 I pomoc, dr K.Komosińska, s.215

14.00
Matematyka dla nauczycieli, mgr P.Piskorski, 
sala 129

język polski dla nauczycieli, dr M.Friedrich, s. 
130 I pomoc, dr K.Komosińska, s.215

15.45
język polski dla nauczycieli, dr Friedrich, s. 

129 I pomoc, dr K.Komosińska, s. 130 emisja głosu, mgr A.Piskorek=Atys. s.215

17.30
język polski dla nauczycieli, dr Friedrich, s. 

129 I pomoc, dr K.Komosińska, s. 130 emisja głosu, mgr A.Piskorek=Atys. s.215

biomedyka oraz psychologia  rozwojowa będzie w normalnym rozkładzie I semestru 2015/16.

ta grupa=grupie 3 normalnego 
rozkładu

ta grupa=grupie 2 normalnego 
rozkładu

ta grupa=grupie 1 normalnego 
rozkładu


