
Harmonogram dyżurów nauczycieli - konsultacje klas IV-VII 

Lp. Nauczyciel  Przedmiot Dzień/ godzina sala 
1. Sylwia Adamczyk biologia/chemia środa 14.00 - 15.00 211 

2. Bogusława Czajka przyroda/geografia/ed. 
regionalna 

wtorek 14.00 - 15.00 106 

3. Zuzanna Fojcik wychowanie fizyczne/la wtorek 13.00 - 14.00  sala gim. 
4. Andrzej Gojny historia/j. niemiecki środa  13.00 - 14.00 105 

5. Katarzyna Janusiewicz j. angielski wtorek  13.00 - 14.00 207 

6. Karolina Jureczko j. angielski czwartek 14.00 - 
15.00 

205 

7. Ks. Dariusz Kreihs religia poniedziałek 13.00 - 
14.00 

105 

8.  Adam Malina informatyka  środa 13.00 - 14.00 208 

9.  Arkadiusz Mitko plastyka środa 14.00 - 15.00 105 

10.  Katarzyna Pasterny matematyka środa 14.00 - 15.00 106 

11. Joanna Przybysz j. polski/ historia wtorek 14.00 - 15.00 105 
12. Joanna Pawlak-Tracz wos/edb czwartek 13.00 - 

14.00 
105 

13. Wioletta Rek wychowanie fizyczne/la środa  13.00 - 14.00 sala gim. 
14. Janina Rudol technika środa  13.00 - 14.00 106 

15. Beata Sass j. polski wtorek 13.00 -14.00 209 

16.  Krzysztof Sass historia czwartek 13.00 - 
14.00 

105 

17. Maria Sierpińska matematyka/fizyka środa 13.00 - 14.00 211 

18. Przemysław Smołka wychowanie 
fizyczne/judo 

wtorek  14.00 - 15.00 sala gim. 

19. Magdalena Świekatoń-
Kolorz 

j. polski wtorek  14.00 - 15.00 204 

20. Maria Świerczyna muzyka poniedziałek 13.00 - 
14.00 

202 

21. Marzena Zając religia poniedziałek  14.00 - 
15.00 

106 

22. Iwona Zimoń  matematyka Środa 14.00 - 15.00 206 

 

Przypominam, że: 

• ewentualny udział dziecka nie jest obowiązkowy; szkoła nadal prowadzi nauczanie zdalne; 

• udział w konsultacjach jest poprzedzony przesłaniem pisemnej imiennej zgody Rodzica – do 

nauczyciela przez dziennik elektroniczny (termin każdorazowo do piątku godz. 13.00); 

• konsultacje mogą być prowadzone w grupie (maksymalnie do 5 uczniów); czas pracy można 

podzielić po 0,5 godziny (w takiej sytuacji 10 uczniów łącznie; 

• konsultacje dotyczą ewentualnych problemów dziecka w czasie zdalnego nauczania; 

• konsultacje to nie jest forma spotkania towarzyskiego uczeń – nauczyciel; 

• spotkania odbywają się w rygorze sanitarnym (uczeń przemieszcza się w maseczce 

osłaniającej nos i usta; przynosi swoje podręczniki i przybory szkolne; przy wejściu do szkoły 

pracownik mierzy zdalnie temperaturę ciała dziecka; obowiązek dezynfekcji rąk przed 

wejściem do szkoły); 



• w konsultacjach absolutnie nie może brać udziału dziecko z objawami chorobowymi; ani w 

czasie kiedy rodzina wpisana jest na listę kwarantanny. 

Zwracam Państwa uwagę, że najważniejsze jest zdrowie Waszych dzieci i Nauczycieli, dlatego apeluję 

o rozwagę w podejmowaniu decyzji o zapisaniu dziecka na konsultacje. 

Z wyrazami szacunku, Krzysztof Sass 


