
 
         

HARMONOGRAM INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 
w 

Zespole Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących 

im. prof. Janusza Groszkowskiego 

w Przemyślu 

          
klasy drugie 

          godz. 8.00 -  Msza Święta  w Kościele OO. Reformatów 
  

godz. 9.00 -  spotkania z wychowawcami klas w wyznaczonych salach  

          

       

 

klasa zawód/profil nr Sali wychowawca 

 

2up technik elektronik sala gimn mgr Robert Szkółka 

 

2tp technik teleinformatyk sala 9 mgr Anna Czopowska 

 

2yp technik geodeta sala 27 mgr Dominika Kulej 

 

2zp 
technik urządzeń i systemów energetyki  
odnawialnej 

sala  3 mgr Anna Rachwał 

 

2ap 
humanistyczno -medialny z elementami  
psychologii i couchingu 

sala  17 mgr Jacek Bazak 

 

2fp politechniczno - wojskowy  sala 21 mgr Małgorzata Tobiasz 



HARMONOGRAM INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 

w 

Zespole Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących 
im. prof. Janusza Groszkowskiego 

w Przemyślu 

          
klasy trzecie i czwarte 

          godz. 8.00 -  Msza Święta  w Kościele OO. Reformatów 
  godz. 9.00 -  spotkania z wychowawcami klas w wyznaczonych salach  

          

       

 

klasa zawód/profil nr Sali wychowawca 

 

3u technik elektronik sala gimn mgr Barbara Jałocha 

 

3t technik teleinformatyk sala 24 mgr Anna Leniech 

 

3y technik geodeta sala 52 mgr inz Barbara Fedak - Nowak 

 

3z 
technik urządzeń i systemów energetyki  
odnawialnej 

sala 18 mgr Wioletta Hawaj 

 

4u technik elektronik sala 26 mgr Wanda Kochanowicz 

 

4t technik teleinformatyk sala 54 mgr Agnieszk Koterbicka - Paśko 

 

4y technik geodeta/technik teleinformatyk sala 5 mgr Ewa Chudzicka  



 

4z 
technik urządzeń i systemów energetyki  
odnawialnej 

sala 46 mgr inż. Henryk Przytuła 

 

3a humanistyczno -medialny  aula mgr Agnieszka Tymoczko 

 

3f politechniczno - wojskowy sala 14 mgr Monika Fedko - Baziak 

 

3ap humanistyczno -medialny  sala 11 mgr Beata Jaszczyszyn 

 

3fp politechniczno - wojskowy sala 30 mgr Joanna Omachel 

 

3up technik elektronik sala 46 mgr Renata Szczupak 

 

3tp technik teleinformatyk sala 23 mgr Anna Bęben 

 

3yp technik geodeta sala 31 mgr inż. Krzysztof Wanat 

 

3zp 
technik urządzeń i systemów energetyki  
odnawialnej 

sala 2 mgr Ewa Kaczmarek - Wałczyk 

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    



HARMONOGRAM INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 
w 

Zespole Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących 
im. prof. Janusza Groszkowskiego 

w Przemyślu 

          klasy pierwsze 

          godz. 8.00 -  Msza Święta  w Kościele OO. Reformatów 
  godz. 9.00 -  apel inaugurujący naukę w naszej szkole - plac szkolny 

 

 

    - spotkanie z wychowawcą klasy w sali  lekcyjnej   
  

          

 

klasa zawód/profil nr Sali wychowawca 

 

1uy technik elektronik/technik geodeta sala 6 mgr Beata Kawecka 

 

1tp technik teleinformatyk sala 10 mgr Wiesław Brud 

 

1zp 
technik urządzeń i systemów energetyki  
odnawialnej 

sala 12 mgr Justyna Szolc 

 

1ap humanistyczno -medialny z elementami  
psychologii i couchingu 

sala 1 mgr Agnieszka Horbaczek 

 

1fp politechniczno - wojskowy  sala 28 mgr Małorzata Kostecka - Jaciów  

          Po spotkaniu w sali lekcyjnej - zapoznanie się z topografią  szkoły z wychowawcą 

          W przypadku deszczu inauguracje odbywają się w w/w salach lekcyjnych(nie ma spotkania na placu szkolnym) 

 


