
  

HARMONOGRAM KONSULTACJI NAUCZYCIELI Z UCZNIAMI I/LUB RODZICAMI  

W CZASIE KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ 

 

Lp Nazwisko imię Przedmiot Termin konsultacji 

1. Motyka Barbara 

dyrektor 

 

poniedziałek – piątek godz. 10.00 – 12.00 telefonicznie  

(16 648-72-68) 

2. Bilska Maria 

kierownik świetlicy 

zajęcia 

opiekuńczo - 

wychowawcze  

świetlica 

poniedziałek - piątek godz. 10.00 - 12.00  przez e - maila, 

Messenger, WhatsApp lub telefonicznie 

3. Jaśkowiec Marzena 

wicedyrektor 

matematyka 
poniedziałek - piątek godz. 10.00 - 12.00 przez dziennik 

elektroniczny, Messenger lub telefonicznie 

4. Stelmach Justyna 

wicedyrektor  

język niemiecki, 

język angielski 

poniedziałek - piątek godz. 10.00 - 12.00 przez dziennik 

elektroniczny lub telefonicznie 

5. Bilska Iga  

wychowanie 

przedszkolne 
poniedziałek - piątek godz. 10.00 - 12.00 przez Messenger, 

telefonicznie lub mailowo 

6. Brud Aleksandra 

język angielski poniedziałek - piątek godz. 9:30 - 10:30 przez aplikację 

Messenger, e-mail lub e-dziennik. 

7. Brzezowska Marta 

religia poniedziałek - piątek godz.10.00 - 11.00 przez dziennik 

elektroniczny, e-mail, lub telefonicznie 

8. Buczek Sabina  

j.niemiecki poniedziałek-piątek godz. 10:00-11:00 przez dziennik 

elektroniczny, e-mail. 

9. Bury Renata  

Wychowanie 

przedszkolne 
poniedziałek-piątek godzina 9:00-10:00 telefonicznie  

10. Chmiel Kamila 

Wychowanie 

przedszkolne 
poniedziałek-piątek godzina 9:00-10:00 przez Messengera 

lub telefonicznie  

11. Cieślak Magdalena 

zajęcia 

opiekuńczo - 

wychowawcze  

świetlica 

poniedziałek - piątek godz. 10.00 - 12.00  przez e-maila, 

Messengera lub telefonicznie 

12. Cyrnek Ewa 

edukacja 

wczesnoszkolna 
poniedziałek - piątek  15 -16 przez dziennik elektroniczny i 

telefonicznie 

13. Czerwińska Iwona 

edukacja 

wczesnoszkolna 
poniedziałek - piątek godzina 11.00-12.00 przez dziennik 

elektroniczny lub telefonicznie 



  

14. Czerwonka Jadwiga 

zajęcia 

opiekuńczo - 

wychowawcze 

świetlica, 

biologia  

poniedziałek - piątek godz. 10.00 - 12.00 przez dziennik 

elektroniczny, pocztę e-mail, Messenger, telefonicznie 

15. Darzycka Jolanta 

edukacja 

wczesnoszkolna poniedziałek - piątek 10.00- 11.00 przez dziennik 

elektroniczny, telefonicznie, Messengera,, e- maila  

16. Deszczka Alina 

biblioteka 
p0niedziałek – piątek godz. 10.00 – 14.00 przez Messenger 

17. Diduch Bartłomiej 

wychowanie 

fizyczne 
poniedziałek - piątek godz. 11 - 12  przez e-dziennik, pocztę 

e-mail, Messenger.  

18. Długosz Rafał 

wychowanie 

fizyczne 
poniedziałek - piątek godz. 11 - 12  przez e-dziennik,  pocztę 

e-mail  lub  telefonicznie 

19. Domka Bożena 

edukacja 

wczesnoszkolna 
poniedziałek- piątek godzina 10.00- 11.00 przez dziennik 

elektroniczny lub telefonicznie 

20. Dryniak Barbara 

język angielski poniedziałek - piątek przez dziennik elektroniczny, e-mail, 

Messengera, WhatsAppa (telefonicznie 17.30-18.00) 

 

21. Drobotowicz Izabela 

zajęcia 

opiekuńczo - 

wychowawcze 

świetlica, 

rewalidacja, 

zajęcia 

korekcyjno - 

kompensacyjne 

poniedziałek - piątek godz. 10.00 - 12.00  przez e - mail, 

Messenger, WhatsApp lub telefonicznie 

22. Fiejdasz Beata 

język angielski, 

zespoły 

wyrównawcze 

poniedziałek-piątek godz.10.00-11.00, przez e-dziennik 

,telefonicznie lub pocztę e-mail 

23. Frankowska Halina 
matematyka 

poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 9.00 przez dziennik 

elektroniczny Messengera, WhatsAppa, komentarze na 

padlecie lub telefonicznie, przy pracach pisemnych przez e - 

mail prywatny. 

24. Gązwa Włodzimierz 

plastyka poniedziałek - piątek godz. 10 - 11 przez dziennik 

elektroniczny lub telefonicznie 

25. Gilecki Jerzy 

wychowanie 

fizyczne 
poniedziałek - piątek godz. 10 - 11 przez dziennik 

elektroniczny lub telefonicznie 

26. Janusz Wojciech 

religia poniedziałek - piątek 9.00 - 10.00 poprzez dziennik 

elektroniczny, e-mail, telefon i Messenger 

27. Jarosz-Łaba Halina 

historia poniedziałek - piątek godz. 9 - 10 przez dziennik 

elektroniczny, e-mail, telefonicznie  

28. Jurkiewicz Wojciech 

wychowanie 

fizyczne 
poniedziałek - piątek godz. 9.00 -10.00 przez dziennik 

elektroniczny lub telefonicznie 



  

29. Jurkiewicz Zuzanna 

edukacja 

wczesnoszkolna 
poniedziałek- piątek 8.00- 9.00 przez dziennik elektroniczny, 

pocztę e- mail, Messenger, telefonicznie 

30. Kamecki Tomasz 

EDB piątek 10:00-11:00 przez dziennik elektroniczny, Messenger 

lub telefonicznie 

31. Kojder Ewa  

język angielski 

język niemiecki 

SKJ 

wychowawstwo 

8c 

poniedziałek-piątek 10.00-11.00 przez dziennik 

elektroniczny, pocztę e-mail lub telefonicznie 

32. Kosior Donata 

biologia 

chemia 

wychowawstwo 

5d 

poniedziałek - piątek godz.11.00 - 12.00 przez dziennik 

elektroniczny, pocztę e-mail, telefonicznie 

33. Kot Lidia 

Wychowanie 

przedszkolne 
poniedziałek - piątek godz. 10.00 - 12.00 przez Messenger, 

telefonicznie lub mailowo 

34. Kotlińska Marzena 

Wychowanie 

przedszkolne 
poniedziałek - piątek godz. 9.00 - 10.00 telefonicznie 

35. Kruk Stanisław 

informatyka poniedziałek -piątek godz. 9.00- 10.00 przez dziennik 

elektroniczny, pocztę e-mail, telefonicznie 

36. Kruk Witold 

Wychowanie 

fizyczne 

Zajęcia 

szachowe 

poniedziałek-piątek godz. 9-10 przez e-dziennik,  

pocztę e-mail, telefonicznie 

37. Kuczek Joanna 

biologia 

przyroda 
poniedziałek-piątek godz.10-11 przez e-dziennik, pocztę e-

mail, telefonicznie 

38. Kujawa Jadwiga 

Wychowanie 

fizyczne 
poniedziałek - piątek godz-18-19 przez e-dziennik, 

messenger,,pocztę e-mail. 

39. Bednarz Izabela 

Pedagog szkolny  Zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie 

Szkoły w zakładce "pedagog"  

40. Lasek Krzysztof 

Wychowanie 

fizyczne 
poniedziałek - piątek godz. 9 - 10 przez e-dziennik,  pocztę 

e-mail, telefonicznie 

41. Lasek Marta 

Język polski poniedziałek - piątek godz. 18 - 19 przez e-dziennik,  pocztę 

e-mail, telefonicznie 

42. Liszka – Wołoszyn 

Małgorzata 

matematyka 
poniedziałek - piątek godz. 9.00 - 10.00 przez dziennik 

elektroniczny, pocztę e-mail lub telefonicznie 

43. Lechowicz Wioletta 

język angielski 

sprawy 

wychowawcze 

6e 

poniedziałek - piątek godz. 10 - 11 telefonicznie lub przez 

dziennik elektroniczny 

44. Łyszczarz Dorota 

edukacja 

wczesnoszkolna 

zajęcia 

korekcyjno - 

poniedziałek - piątek godz. 11.00 - 12.00 przez dziennik 

elektroniczny, e - mail,  Messenger  lub telefonicznie 



  

kompensacyjne 

45. Maternowska Elżbieta 

zajęcia 

opiekuńczo- 

wychowawcze 

świetlica, 

zajęcia 

korekcyjno- 

kompensacyjne 

kl 6d, 6e 

poniedziałek - piątek godz. 11.00 - 12.00 przez dziennik 

elektroniczny, mailowo,  messengera lub telefonicznie 

46. Matysiak Maria 

edukacja 

wczesnoszkolna 
poniedziałek -piątek godz. 10 - 11, przez dziennik 

elektroniczny, messengera, lub telefonicznie 

47. Moskal Agnieszka 

historia, wos poniedziałek-piątek  godz. 10 - 11 przez e-dziennik, e-mail,  

telefonicznie, WhatsApp 

48. Motyka Sabina 

język angielski poniedziałek-piątek godz. 11-12, przez e- dziennik, e-mail, 

messenger, telefonicznie 

49. Nadłonek Renata 

język polski poniedziałek - piątek godz.11 - 12 przez dziennik 

elektroniczny, pocztę e-mail, telefonicznie 

50. Nikodem-Kądziołka 

Magdalena 

pedagog 

poniedziałek - piątek 10:00 - 11:00, e-mail, telefonicznie  

51. Przeszłowska Anna 

Biblioteka Poniedziałek - piątek godz. 9 - 11, dziennik elektroniczny, 

Messenger, lub telefonicznie  

52. Pieczek -Olearka Maria 

j. polski poniedziałek - piątek godz. 11 - 12 przez dziennik 

elektroniczny lub e-mail prywatny 

53. Pakosz Piotr 

wychowanie 

fizyczne 
poniedziałek - piątek godz. 11 - 12 przez dziennik 

elektroniczny lub mailowo 

54. Pawłowska Beata 

wychowanie 

przedszkolne, 

język angielski 

poniedziałek - piątek godz. 10:00 - 12:00, przez Messenger 

lub telefonicznie 

55. Pelc Sabina 

j. niemiecki 

 
poniedziałek - piątek godz. 10:00 - 11:00 przez dziennik 

elektroniczny, messenger i telefonicznie 

56. Pelc Karolina 

biblioteka poniedziałek - piątek godz. 15.00 - 16.00  

przez e-mail, messenger, dziennik elektroniczny 

57. Podolak Kinga 

matematyka 

zajęcia 

wyrównawcze 

poniedziałek-piątek 12.00-13.00 przez dziennik 

elektroniczny, pocztę e-mail lub telefonicznie 

58. Przeszłowska Maria 

edukacja 

wczesnoszkolna 
poniedziałek- piątek 10.00- 12.00 przez dziennik 

elektroniczny, pocztę e- mail, messenger, telefonicznie 

59. Puszkarz Bernadeta 

edukacja 

wczesnoszkolna 
poniedziałek - piątek, godz. 10.00 - 11.00, przez dziennik 

elektroniczny, pocztę e - mail, messenger, telefonicznie  

60. Rut Małgorzata 

język polski, 

zajęcia 

wyrównawcze 

poniedziałek - piątek, godz. 12:00 - 13:00 i 19:00 - 20:00 

przez dziennik elektroniczny,  messengera,telefonicznie lub  

prywatny padlet  nauczyciela (możliwość komentarzy              



  

kl. 4a,b i 5f, 5d i zapytań uczniowskich) oraz  przez pocztę e- mail. 

61. Rykała Kamila 

zajęcia 

opiekuńczo - 

wychowawcze  

świetlica 

poniedziałek - piątek godz. 10.00 - 12.00  przez e - maila, 

messengera lub telefonicznie 

62. Sebzda Bożena 

edukacja 

wczesnoszkolna 
poniedziałek - piątek godz. 11.30 - 12.00 i 18.00 - 19.00 

przez e-dziennik,  pocztę e-mail, telefonicznie 

63. Słysz Zenon 

informatyka poniedziałek - piątek, godz. 8:00 - 9:00 przez dziennik 

elektroniczny,  messengera, telefonicznie 

64. Sochacka Edyta 

fizyka, technika poniedziałek - piątek godz. 10.00 - 11.00  przez e - maila, 

messengera, whatsappa lub telefonicznie 

65. Sokół Krzysztof 

matematyka 

zespoły 

wyrównawcze 

poniedziałek - piątek godz. 8:00 - 9:00 przez dziennik 

elektroniczny lub telefonicznie 

66. Strączek Lucyna 

edukacja 

wczesnoszkolna 
poniedziałek - piątek godz. 11.00 - 12.00 przez dziennik 

elektroniczny, pocztę e- maila, telefonicznie 

67. Szkoda Barbara 

edukacja 

wczesnoszkolna 
poniedziałek - piątek godz.11.00-12.00 przez dziennik 

elektroniczny, messengera, e-maila, telefonicznie 

68. Szlachta Renata 

technika, wych. 

przedszkola, 

wychowawca 

klasy 5c 

poniedziałek - piątek 10:00 - 12:00 przez dziennik 

elektroniczny, telefonicznie, whatsappa lub pocztę 

elektroniczną 

69. Szlęk Katarzyna 

wychowanie 

fizyczne 
poniedziałek - piątek godz. 9-10 przez dziennik 

elektroniczny, telefonicznie lub messenger. 

70. Sznaj Bożena 

język niemiecki 

język angielski 

zespół 

wyrównawczy 

poniedziałek - piątek godz. 10:00-11:00 przez dziennik 

elektroniczny lub telefonicznie 

71. Szymanowska Bożena 

j. polski, naucz. 

ind., zajęcia 

kreatyw., zespół 

wyrów. 

poniedziałek-piątek 10.00 - 11.00 przez dziennik 

elektroniczny, pocztę e-mail, telefonicznie 

72. Świtalska Monika 

j. polski, 

j.angielski 
poniedziałek-piątek 11.00-12.00 przez dziennik 

elektroniczny, pocztę e-mail lub telefonicznie 

73. Wielobób Elżbieta 

geografia, WdŻ, 

kółko 

geograficzne 

poniedziałek-piątek 9.00- 10.00 przez dziennik 

elektroniczny, telefonicznie, Skype, pocztę e-mail  

74. Wojdyło Katarzyna 

wychowanie 

fizyczne 
poniedziałek - piątek godz. 11 - 12 przez dziennik 

elektroniczny  

75. Wyczawska Aneta 

nauczyciel 

wspomagający 
poniedziałek - piątek godz. 9.00 - 10.00 przez dziennik 

elektroniczny, telefonicznie 

76. Zając Aleksandra 

język angielski 
poniedziałek-piątek 11-12 przez  dziennik, mail 



  

77. Żak Joanna 

nauczyciel 

wspomagający, 

rewalidacja 

poniedziałek - piątek - 10.00 - 12.00 - dziennik 

elektroniczny, messenger, telefonicznie. :) 

78. Śliwa Beata 

nauczyciel 

wspomagający, 

rewalidacja 

poniedziałek - piątek godz. 10.00 - 12.00  przez dziennik 

elektroniczny, e - mail, messenger lub telefonicznie. 

79. Żygała Paweł 

katecheta 
poniedziałek 9:00 - 10:00 przez dziennik, listownie. 

80. Chmura Katarzyna 

zajęcia 

opiekuńczo - 

wychowawcze  

świetlic 

poniedziałek - piątek godz. 10.00 - 12.00  przez e - maila, 

messengera lub telefonicznie 

81. Rogoża Jolanta 

nauczyciel 

wspomagający 
poniedziałek-piątek godz. 9.00-11.00 przez dziennik 

elektroniczny, telefonicznie 

82. Figiela Monika 

muzyka poniedziałek -piątek godz. 10.00- 11.00 przez dziennik 

elektroniczny, e- mail 

83. Bilski Andrzej 

WOS piątek godz. 9.00 - 10.00 przez dziennik elektroniczny, 

pocztę e-mail 

84. Kisiel Barbara 

język angielski poniedziałek - piątek, godz. 10.30 - 11.30, przez dziennik 

elektroniczny,  pocztę e - mail 

85. Gilecka Krystyna 

wychowanie do 

życia w rodzinie 
poniedziałek - piątek godz. 10-11 przez dziennik 

elektroniczny 

 

 

 


