
Proponowane formy i terminy konsultacji z uczniami i rodzicami  (w okresie 25 marca do 

czasu powrotu do szkoły) 

 Nauczyciel 
imię i 

nazwisko 

Forma komunikacji: tel. sms/rozmowa  
(wskazana), e-mail 

Godziny w tygodniu  od -do 
(proporcjonalnie do planu zajęć) 

1 Monika 
Marel 

 Rozmowa tel. Wtorek 10.00-11.00 
Czwartek 12.00-13.00 

2 Justyna Mróz e-mail, Messenger,telefon 12.30 - 13.15 

3 Jolanta 
Bagińska 

Telefon (sms/rozmowa),  
 

8.00 – 15.00 

4 Aneta Nocek adres email:, lub na Messengera, telefon  Czwartek  
godz.12.30-13.15 

5 Monika 
Skóra 

1.Klasa 2- e-mail, jeśli zajdzie potrzeba 
to sms lub rozmowa tel.  

2.Rozmowa telefoniczna 

8.00- 10.00 wysyłanie uczniom 
materiałów i zadań. 

Odpowiedzi przychodzące e-
mailem czas dowolny bez wskazań. 
Dostosowanie do rodziców i 
uczniów.  

Odpowiedzi w formie rozmowy 
telefonicznej od 15.00-17.00 
każdego dnia. Jest to czas, aby 
uczeń zrealizował zadany materiał 
oraz pracę domową, a rodzic miał 
czas na swoje zajęcia. Dla mnie jest 
to również czas, kiedy mogę go 
dziecku poświęcić.   

  1.Indywidualne nauczanie Zuzia- e-mail 
lub w razie potrzeby telefon 

8.00-10 wysyłanie materiałów i 
zadań. 

Odpowiedzi przychodzące e-
mailem czas dowolny bez wskazań. 
Dostosowanie do rodziców i 
uczniów.  

Ja realizuję e. matematyczną i j. 
angielski 1 godz.,  Pani Zosia e. 
polonistyczną, e. społeczną, e. 
przyrodniczą 

 
  1.Doradztwo zawodowe klasa 7  e-mail 

lub w razie potrzeby telefon 
8.00-10 wysyłanie materiałów i 
zadań w czwartki każdego 
tygodnia.  



Odpowiedzi e-mailem do 
następnego czwartku, tak jak mają 
w planie zajęć.   

 
6 Marzena 

Szulżuk-
Jarosiewicz 

poczta elektroniczna,  
rozmowy telefoniczne/ smsy 

Klasa V:  
wtorek, środa czwartek: godzina 
10-11; 
 
Klasa VI: 
wtorek, środek, piątek:  
godzina 11-12; 
 
Klasa VII 
wtorek, czwartek,  piątek  
godzina 13-14; 
 
Klasa VIII: 
środa, czwartek, piątek:  
godzina 12-13; 

7 Celina Malec Godz.10.00-13.00 e-mail celina.em@wp..pl 

8 Elżbieta 
Krygiel 

Każda możliwa forma komunikacji; 

rozmowa telefoniczna, sms, e-mail 
 e-mail elzbietakrygiel@wp.pl 

9 Beata Bielak e-mail, komunikator Messenger 10.45-12.45 

10 Perkman 
Sławomir 

E-mail, telefoniczna, Messenger od8.00 do 14.00 

11 Zofia 
Bagińska 

E-mail, tel. Od. 8.00 do 13.00 

12 Marta 
Sienicka 

E-mail, tel. poniedziałek – 8.00 -9.40 
wtorek – 8.00 – 10.35 
środa – 8.00 – 10.35 
czwartek – 8.00 – 11.30 

13 Romuald 
Nowak 

E-mail, tel. wtorek – 8.00 – 10.30 
środa – 8.00 – 9.40 
piątek – 8.00 -11.30 
 

14 Daria 
Germańska- 
Bednarczuk 

sms, rozmowa 
e-mail:  

poniedziałek 8.30-12.30 
wtorek 8.30-12.30 
środa 8.30-11.30cCzwartek 8.30-
13.30 
piątek 8.30-11.30 
 

15 Ewa Kaczor 
(Mróz) 

E-mail, telefoniczna, poniedziałek-8:55- 12:35   

wtorek – 9:50-12:35 

środa- 8- 13:30 



czwartek- 8-12:35 

piątek – 8-10:35   

 
16 Joanna 

Antoniak 
E-mail, tel.  Od 8.00 do 15.00 

 


