
Szanowni Państwo! 

W czasie zdalnego nauczania nauczyciele poszczególnych przedmiotów oraz pedagog 

szkolny pozostają do Państwa dyspozycji w wyznaczonych godzinach.  

Poniżej znajduje się harmonogram konsultacji nauczycieli uczących poszczególnych 

przedmiotów, pedagoga i biblioteki szkolnej. W wyznaczonych godzinach nauczyciele 

pozostają tylko do dyspozycji dzieci i Państwa – nie prowadzą w tym czasie zajęć.  

W przypadku pytań, wątpliwości, bądź konieczności dodatkowego wytłumaczenia jakiegoś 

zagadnienia, proszę korzystać z podanych form konsultacji. Nauczyciele dostępni są również 

dla dzieci i Państwa od poniedziałku do piątku w godzinach swojej pracy. (Uczeń, który chce 

skorzystać z konsultacji stacjonarnych musi posiadać podpisaną przez rodzica deklarację 

uczestnictwa w konsultacji). W miarę możliwości, w trakcie przerw pomiędzy lekcjami 

online, będą odpowiadać na przesyłane drogą e-mailową zapytania. Wychowawcy klas  

w sprawach pilnych dostępni są pod znanymi Państwu numerami telefonów. Przypominamy, 

iż sobota i niedziela są dniami wolnymi od pracy. W tych dniach można przesyłać zapytania 

do nauczycieli, jednak odpowiedź zostanie odesłana dopiero w dzień roboczy - poniedziałek. 

 

HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA UCZNIÓW I RODZICÓW 
KLAS I – VIII 

 

Nazwisko i imię 

nauczyciela 

Przedmiot Dzień Godzina 

(od  - do) 

Forma konsultacji 

Banach Renata historia środa 11.50-12:35 Microsoft Teams 

Stacjonarnie/telefonicznie 

Florek Aneta ed. wczesno. 

wych. - fiz. 

poniedziałek 11:55-11:40 Microsoft Teams 

Kłodnicki Jola biologia 

chemia 

 czwartek   

 

13.15-13.45 Microsoft Teams 

Kłodnicki Marek fizyka     poniedziałek 9.55-10.25 Microsoft Teams 

Ks. Henryk Brdej religia Środa 

czwartek 

13:15-14:15 

13:15-14:15 

Microsoft Teams 

Lachcik Adam technika  

informatyka 

wych.-fiz. 

wtorek 12:25-13:10 Microsoft Teams 

Lachcik Alina język polski środa 10:45-11:30 Microsoft Teams 

Niezabitowska 

Agata 

język 

niemiecki 

piątek  . 9.00 - 10.00 Microsoft Teams 

Telefonicznie 

Poręba Krystyna  ed. wczesno. 

geografia 

piątek 9:55-10:40 Microsoft Teams 

stacjonarnie 

Ryś-Baca Kinga język 

angielski  

wdż 

czwartek 10:00-10:45 Microsoft Teams  

mailowa /telefoniczna 

Ryz Barbara logopedia piątek 11:00-11:30 Microsoft Teams 

stacjonarnie 

Sroka Alicja pedagog poniedziałek 9:00-11:00 Microsoft Teams 



czwartek 7:30-9:30 stacjonarnie 

Święch Anna  Matematyka / 

plastyka/ 

muzyka 

środa 12:00 – 13:00 Microsoft Teams  

mailowa /telefoniczna 

 

Więcek Ewa WOS 

EDB 

środa   8.50-9.30  Microsoft Teams 

 

*Możliwość stacjonarnych konsultacji z nauczycielem po uprzednim umówieniu spotkania. 


