HARMONOGRAM KONSULTACJI NAUCZYCIELI Z UCZNIAMI I/LUB RODZICAMI
l.p.

Nauczyciel

Nauczany
przedmiot

Termin

1

Baran Rafał

religia

cały dzień do godziny 16:00

2

Buszta Grażyna

nauczyciel wspomagający

terminy rozmów telefonicznych i spotkań on-line zostaną
dostosowane do potrzeb, możliwości rodzica i ucznia
(wcześniejsze uzgodnienie terminu z rodzicem)

3

Czarniecka Karolina

nauczyciel świetlicy

pon. – pt. 16.00 – 17.00

4

Czerwińska Beata

plastyka, technika

pon. – śr. 12.00 – 13.00, czw.- pt. 16.00 – 17.00

5

Dąbrowska Malwina

nauczyciel wspomagający

terminy rozmów telefonicznych i spotkań on-line zostaną
dostosowane do potrzeb, możliwości rodzica i ucznia
(wcześniejsze uzgodnienie terminu z rodzicem)

6

Gałuszka Joanna

wicedyrektor

codziennie 11.00 - 12.00

7

Gilarska Agata

przyroda, biologia,
chemia

uczniowie: kontakt na dziennik elektroniczny lub pocztę w
godzinach zgodnych z planem zajęć w danej klasie z
biologii, chemii, przyrody. Rodzice: Kontakt na dziennik
elektroniczny lub pocztę - termin do uzgodnienia przez
dziennik.

8

Glesman Stanisława

nauczyciel wspomagający

terminy rozmów telefonicznych i spotkań on-line zostaną
dostosowane do potrzeb, możliwości rodzica i ucznia
(wcześniejsze uzgodnienie terminu z rodzicem)

9

Hołowiecka - Goleń Karolina

edukacja wczesnoszkolna

pon. : 16.00 – 17.00
wt – pt : 10.00 – 11.00

10

Hudycz Rafał

wf

od 9:00 do 10:00 codziennie nauczyciel wychowania
fizycznego będzie do dyspozycji

11

Husar - Baran Dorota

edukacja wczesnoszkolna

pon. : 16.00 – 17.00
wt – pt : 10.00 – 11.00

12

Jamrugiewicz Agnieszka

język polski

codziennie 10:00- 11:00
kontakt w razie potrzeby do godziny 16:00.

13

Janezka Agnieszka

edukacja
wczesnoszkolna,
język niemiecki

pon. : 16.00 – 17.00
wt – pt : 10.00 – 11.00

14

Jaroch Kinga

oddział przedszkolny

pon. – wt.: 12.00 – 13.00
śr.: 15.00 – 16.00
czw. – pt.: 12.00 – 13.00

15

Matuła Lidia

geografia

Uczniowie: kontakt na dziennik elektroniczny lub pocztę
w godzinach zgodnych z planem zajęć w danej klasie z
geografii
Rodzice: Kontakt na dziennik elektroniczny lub pocztę termin do uzgodnienia przez dziennik.

16

Kaltenberg Janusz

wf

od 9:00 do 10:00 codziennie nauczyciel wychowania
fizycznego będzie do dyspozycji

17

Kołcun Anna

psycholog

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -11:00
jesteśmy dostępne na dzienniku elektronicznym oraz
Messenger szkoły (przez Facebook).

18

Kufel Izabela

język angielski

poniedziałek: 9:00 - 10:00
wtorek: 9:00 - 10:00
środa: 18:00 - 19:00
czwartek: 9:00 - 10:00
piątek: 9:00 - 10:00

19

Lenar-Iwanowicz Bożena

edukacja
wczesnoszkolna, język
niemiecki

pon. : 16.00 – 17.00
wt – pt : 10.00 – 11.00

20

Litwin Barbara

edukacja wczesnoszkolna

pon. : 16.00 – 17.00
wt – pt : 10.00 – 11.00

21

Maciewicz Teresa

biblioteka

oon. – śr. 12.00 – 13.00
czw. – pt. 16.00 – 17.00

22

Marcinko Małgorzata

język polski

codziennie 13:00-14:00
kontakt w razie potrzeby do godziny 16:00.

23

Maruniak - Szatyńska Renata

nauczyciel świetlicy

Pon. – pt. 16.00 – 17.00

24

Mazur Grzegorz

informatyka

Konsultacje przez dziennik lub mail
Konsultacje telefoniczne – po kontakcie elektronicznym
Klasy 1a,1b,1c - środa godz. 15-17
Klasa 4a - środa godz. 18-19
Klasy 5a, 5b,5c - czwartek godz. 15-17
Klasy 6a,6b,6c - czwartek godz. 17-19
Klasa 7a,8a - wtorek godz 15-17

25

Mazur Renata

edukacja wczesnoszkolna

pon. : 16.00 – 17.00
wt – pt : 10.00 – 11.00

26

Piątek Katarzyna

matematyka

Kontakt na dziennik elektroniczny i pocztę
Uczniowie:
IV a - czwartek
Vb - czwartek
VI c - piątek
VII a - piątek
Rodzice: Jestem do dyspozycji rodziców codziennie
godz. 8:00 - 11:00, a w środę: 15:00 - 16:00

27

Pytel Anna

jezyk angielski

od poniedziałku do piątku : 13:00 – 16:00

28

Saramak Grzegorz

wf

Od 9:00 do 10:00 codziennie nauczyciel wychowania
fizycznego będzie do dyspozycji

29

Spólnik Małgorzata

język polski

codziennie 10:00- 11:00
kontakt w razie potrzeby do godziny 16:00.

język angielski

poniedziałek: 16:00 -17:00
wtorek: 16:00 - 17:00
środa: 9:30 - 10:30
czwartek: 9:30 - 10:30
piątek: 9:30 - 10:30

30

Staniszewska Dominika

poniedziałek: 9:30 - 10:30
wtorek: 9:30 - 10:30
środa: 16:00 - 17:00
czwartek: 16:00 - 17:00
piątek: 11:00 - 12:00

31

Staniszewski Wojciech

język angielski

32

Szadkowski Kamil

religia

cały dzień do godziny 16:00

33

Szkoła Ewelina

nauczyciel wspomagajacy

terminy rozmów telefonicznych i spotkań on-line zostaną
dostosowane do potrzeb, możliwości rodzica i ucznia
(wcześniejsze uzgodnienie terminu z rodzicem)

34

Szpunar - Andrejko Renata

nauczyciel wspomagajacy

terminy rozmów telefonicznych i spotkań on-line zostaną
dostosowane do potrzeb, możliwości rodzica i ucznia
(wcześniejsze uzgodnienie terminu z rodzicem)

35

Tomas Justyna

pedagog

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -11:00
jesteśmy dostępne na dzienniku elektronicznym oraz
Messenger szkoły (przez Facebook).

36

Tomaszewska Agnieszka

matematyka

kontakt na dziennik elektroniczny i pocztę do godz. 15.00
Uczniowie:
Va – poniedziałek
Vc – poniedziałek
VI b – czwartek
VIII a wtorek i czwartek
Rodzice: Jestem do dyspozycji rodziców codziennie:
kontakt na dziennik elektroniczny lub pocztę, termin do
uzgodnienia przez dziennik.

37

Trytek Ewelina

nauczyciel wspomagajacy

terminy rozmów telefonicznych i spotkań on-line zostaną
dostosowane do potrzeb, możliwości rodzica i ucznia
(wcześniejsze uzgodnienie terminu z rodzicem)

38

Ulma Marzanna

wf

Od 9:00 do 10:00 codziennie nauczyciel wychowania
fizycznego będzie do dyspozycji

39

Wałecki Waldemar

muzyka

Wtorek – 9.00 – 10.00
Piątek – 16.00 – 17.00

40

Wawrzyszko Agata

historia

codziennie 9:00-12:00, 18:00-19:00

41

Wiśniewska Lucyna

oddział przedszkolny

pon. – wt.: 12.00 – 13.00
śr.: 15.00 – 16.00
czw. – pt.: 12.00 – 13.00

42

Zielińska Marzena

edukacja wczesnoszkolna

pon. : 16.00 – 17.00
wt – pt : 10.00 – 11.00

43

Żygadło Elżbieta

fizyka

Uczniowie: kontakt na dziennik elektroniczny lub pocztę
w godzinach zgodnych z planem zajęć w danej klasie z
fizyki
Rodzice: Kontakt na dziennik elektroniczny lub pocztę termin do uzgodnienia przez dziennik.

44

Żurawska Elżbieta

matematyka dyrektor

Codziennie do godz. 15.00,
w innym terminie kontakt w razie potrzeby po
uzgodnieniu

