
HARMONOGRAM KONSULTACJI ZDALNYCH DLA UCZNIÓW I RODZICÓW 

Lp. 
Nazwisko i imię 

Nauczyciela 

Termin i godzina konsultacji 
zdalnych 

dla Ucznia 

Termin i godzina 
konsultacji zdalnych  

dla Rodzica 

Narzędzia                         
i miejsce komunikacji 

1 Baranowski Kamil Środa (11.00 -14.00) czwartek (11.00 -14.00) dziennik librus, poczta służbowa, 
rozmowa telefoniczna 

2 Bartnicka Katarzyna poniedziałek  (11.00 -14.00)                                
czwartek  (14.00 – 17.00) 

wtorek (14.00 – 17.00 ) 
piątek (17.00 – 20.00) 

dziennik librus,                          
komunikator Messenger, poczta 
służbowa rozmowa telefoniczna, 

sms,  grupa klasowa na FB 
3 Bartuszek Anna Poniedziałek (14.00 – 17.00) czwartek (14.00 – 17.00) dziennik librus,                         

poczta służbowa, 
4 Besz Iwona czwartek (14.00 – 17.00) czwartek (14.00 – 17.00 ) dziennik librus, 

5 Ks. Białobrzeski Paweł Środa (11.00 – 14.00) Środa (11.00 – 14.00) Poczta służbowa, dziennik librus 

6 Binkowski Łukasz poniedziałek (17.00 – 20.00) wtorek (17.00 – 20.00 ) dziennik librus,                         
poczta służbowa, 

7 Bluszcz Jolanta środa (11.00 – 14.00) środa (11.00 – 14.00) dziennik librus,                         
poczta służbowa, 

8 B.I – nauczyciel 
przedmiotów 
zawodowych 

poniedziałek (8.00 -11.00) 
czwartek (17.00 -20.00) 

poniedziałek (17.00 -20.00) 
czwartek (14.00 – 17.00) 

dziennik librus,                   
rozmowa telefoniczna 

9 Brzozowski Paweł wtorek(11.00 -14.00)                            
środa(11.00 -14.00) 

wtorek(11.00 -14.00)                            
środa(11.00 -14.00) 

dziennik librus,                         
poczta służbowa, 

10 Buczyńska Krystyna poniedziałek (14.00 – 17.00) środa ( 14.00 – 17.00) 
czwartek (11.00 – 14.00) 

dziennik librus, 



11 Ciepiela Edyta poniedziałek (14.00 – 17.00 )                                                                  
piątek ( 14.00 – 17.00 ) 

poniedziałek (14.00 –17.00)                                                               
piątek (14.00 – 17.00 ) 

dziennik librus, 

12 Dęmbe Krystyna wtorek (17.00 -20.00) środa (17.00 - 20.00) dziennik librus,                   
rozmowa telefoniczna 

13 Drążkiewicz Edyta poniedziałek (11.00 – 14.00) poniedziałek (11.00 –14.00) dziennik librus,                         
poczta służbowa, 

13 Dzwonkowska- Rękas 
Kamila 

poniedziałek ( 8.00 – 11.00) poniedziałek (11.00 –14.00) dziennik librus,                         
poczta służbowa, komunikator 

Messenger, 

14 Elak Hanna 
 

poniedziałek  ( 11.00 – 14.00)                      
czwartek ( 14.00 -17.00) 

poniedziałek(14.00 – 17.00)                                                     
czwartek ( 17.00 20.00 ) 

dziennik librus,                         
poczta służbowa, komunikator 

Messenger, grupa klasowa na FB 
inne 

15 G.A – nauczyciel 
matematyki 
 

piątek (8.00 -11.00),                   
(14.00 -17.00) 

piątek(11.00 -14.00) dziennik librus, 

16 Hapońska Katarzyna poniedziałek (8.00 -11.00) poniedziałek (11.00-14.00) dziennik librus,                         
poczta służbowa, 

17 Hlebowicz Anna środa (11.00 - 14.00) środa (11.00 - 14.00) komunikator Messenger, 
rozmowa telefoniczna, grupa 
klasowa na FB, dziennik librus 

18 Iwańska Beata wtorek (14.00 – 17.00) czwartek (11.00 – 14.00) dziennik librus,                         
poczta służbowa, 

19 Kalisz Sławomir poniedziałek (14.00 -17.00) poniedziałek (17.00 - 20.00) dziennik librus, 

20 Kowalczyk- Kalinowska 
Bożena 

wtorek ( 14.00 – 17.00) 
 środa (17.00 – 20.00) 

wtorek (17.00 – 20.00) 
czwartek (17.00 – 20.00) 

dziennik librus,                          
komunikator Messenger, 

rozmowa telefoniczna, sms,  
grupa klasowa na FB 



21 Kusal Magdalena poniedziałek (11.00 -14.00) poniedziałek (14.00 –17.00) dziennik librus,                         
poczta służbowa, komunikator 

Messenger, rozmowa 
telefoniczna, grupa klasowa na FB 

22 Lada Ewa wtorek (8.00 -11.00) środa (17.00 – 20.00) dziennik librus, 

23 Marszał Monika wtorek (8.00 – 11.00) wtorek (11.00 – 14.00) dziennik librus,                         
poczta służbowa, 

24 Mroczek Elżbieta 
 

środa (17.00 – 20.00) czwartek (14.00 – 17.00) dziennik librus,                         
poczta służbowa, 

25 Orłowska- Paprzycka 
Ewa 

poniedziałek (8.00 -11.00) poniedziałek (8.00 -11.00) dziennik librus, 

26 Osińska Maria 
 

poniedziałek (14.00 -17.00)  
środa (14.00 – 17.00) 

poniedziałek (14.00 -17.00) 
środa (14.00 – 17.00) 

dziennik librus,                          
rozmowa telefoniczna, sms, 

27 Piecychna Jacek wtorek (11.00 – 14.00) 
czwartek (11.00 – 14.00) 

poniedziałek (17.00 -20.00) 
wtorek (17.00 – 20.00) 

dziennik librus,                         
poczta służbowa, 

28 Połosak Olga wtorek (11.00 – 14.00) Poniedziałek (17.00 –20.00) dziennik librus,                         
poczta służbowa, komunikator 

Messenger, grupa klasowa na FB 

29 Poniatowski Adrian środa (11.00 – 14.00) środa (14.00 – 17.00) dziennik librus,    

30 Prasczyk Rafał poniedziałek ( 11.00 -14.00) 
wtorek (11.00 – 14.00) 

czwartek (11.00 -14.00) 
piątek (11.00 – 14.00) 

dziennik librus,                         
poczta służbowa, 

31 Proc Violetta wtorek (14.00 – 17.00) wtorek (14.00 – 17.00) dziennik librus,                         
poczta służbowa, 

32 Rogowska Magdalena wtorek (11.00 – 14.00) czwartek (11.00 – 14.00) dziennik librus,                         
poczta służbowa, rozmowa 

telefoniczna, sms 

33 Rotter Elżbieta czwartek (8.00 – 11.00) 
 piątek (8.00 – 11.00) 

poniedziałek (8.00 – 11.00) 
wtorek (8.00 – 11.00) 

komunikator Messenger, poczta 
służbowa, dziennik librus,  inne 



34 Rudas Celina poniedziałek (17.00 – 20.00) 
wtorek (17.00 – 20.00) 

poniedziałek (17.00 –20.00) 
wtorek (17.00 – 20.00) 

rozmowa telefoniczna, sms 

35 Rusin Wiesława Środa (11.00-14.00) Wtorek (11.00-14.00) dziennik librus,                         
poczta służbowa, rozmowa 

telefoniczna 

36 Rycharska Renata wtorek (14.00 – 17.00) wtorek (14.00 – 17.00) dziennik librus,                         
poczta służbowa, 

37 Sekuła Agata wtorek (8.00 – 11.00 )             
środa (8.00 – 11.00 ) 

wtorek (8.00 – 11.00)               
środa (8.00 – 11.00) 

dziennik librus, 

38 Tomaniak Alina wtorek (14.00 – 17.00) 
czwartek (14.00 – 17.00) 

poniedziałek (14.00 –17.00) dziennik librus,                         
poczta służbowa, rozmowa 

telefoniczna, sms 

39 Węderlich Agnieszka wtorek (8.00 – 11.00) czwartek (8.00 – 11.00) dziennik librus,                          
komunikator Messenger, poczta 
służbowa rozmowa telefoniczna, 
sms,  grupa klasowa na FB inne 

40 Wiśniewska 
Małgorzata 

poniedziałek- piątek                  
(8.00 – 11.00) 

poniedziałek – piątek               
(17.00 – 20.00) 

dziennik librus,                          
komunikator Messenger, poczta 

służbowa, rozmowa telefoniczna, 
sms,  grupa klasowa na FB i inne 

41 Wróblewska Justyna piątek (8.00 – 11.00) środa (14.00 – 17.00) dziennik librus,                          
komunikator Messenger, poczta 

służbowa 

42 Zakrzewska Agnieszka środa (8.00 -11.00 )                
piątek (17.00 – 20.00) 

poniedziałek (17.00 –20.00)  
czwartek (17.00 – 20.00 ) 

dziennik librus,                         
rozmowa telefoniczna, 

43 Zarychta Aleksandra czwartek (14.00 – 17.00) czwartek (14.00 -17.00) dziennik librus, 

 


