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HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA UCZNIÓW– od 1 czerwca br. 

 

Każdy uczeń, który będzie chciał skorzystać z konsultacji indywidualnych lub grupowych 

zobowiązany jest powiadomić wybranego nauczyciela dzień wcześniej do godz. 17.  

 W sali lekcyjnej może przebywać ograniczona ilość osób tj.12, z zachowaniem bezpiecznej 

odległości pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik). 

GODZINY DYŻURÓW NAUCZYCIELI 

Nauczyciel Dzień Godzina Sala 

G.Flesik  poniedziałek 8.00 – 8.45 26 

S.Małas poniedziałek 9.00 – 9.45 12 

B.Zając poniedziałek 9.00 – 9.45 14 

M.Jońca poniedziałek 10.00 – 10.45 21 

Ks. W.Koba poniedziałek 11.00 – 11.45 45 

N.Kiciński poniedziałek 12.00  12.45 28 

Ks.Ł.Chmiel poniedziałek 13.30 – 14.15 20 

K.Szewczyk wtorek 8.50 – 9.35 14 

J.Wilk wtorek 8.00 – 8.45 45 

A.Łabęcka wtorek 8.30 – 10.00  20 

I.Burzyńska wtorek 9.00 – 9.45 53 

H.Myśliwiec wtorek 9.30 – 11.30 22 

M.Piątkowska -  Zalewska wtorek 10.00 – 10.45 15 

M.Opala wtorek 10.00 – 10.45 12 

K.Anioł wtorek 10.30 – 11.15 24 

W.Madej wtorek 10.45 – 12.20 25 

M.Kiliańska wtorek 13.00 – 13.45 17 

W.Klubińska wtorek 13.15 – 14.00 24a 

E.Juda wtorek 13.15 -14.00 20 

B.Jabłoński wtorek 13.15 – 14.00 21 

B. Ciepiela środa 8.00 – 8.45 24 
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A.Stawiński środa 8.00 – 8.44 25 

M.Wójcik środa 9.40 – 10.25 24a 

B. Darowska środa 9.40 – 10.25 20 

G.Wyszyńska środa 10.00 – 10.45 26 

J. Mazur środa 10.00 – 10.45 21 

M.Stemplewska środa 10.00 – 12.00 12 

M.Franus środa 10.00 – 10.45 
boisko 
szkolne 

T. Brudek środa 10.00 – 10.45 45 

A.Rachoń środa 11.00 – 11.45 53 

N.Kula środa    11.00 – 11.45 
boisko 
szkolne 

J.Garbacki czwartek 8.00 – 8.45 25 

E.Wtorek czwartek 9.30 – 10.15 45 

B.Misztal czwartek 9.40 – 11.30 28 

A.Marszalska czwartek 10.00 - 10.45 21 

P.Więcław czwartek 10.30 – 11.15 12 

A.Jędrycha czwartek 10.45 – 11.30 17 

J. Łukaszek czwartek 11.00 – 11.45 20 

A.Janowska czwartek 13.00 – 13.45 24a 

E.Kowalska czwartek 13.45 – 14.00 15 

P.Skowron piątek 8.00 – 8.45 21 

M.Olczak piątek 10.00 – 10.45 24 

A.Podkowa piątek 10.45 – 11.30 14 

A.Andrzejczuk piątek 11.35 – 12.20 20 

W.Misiak piątek 11.35 – 12.20 45 

J.Piotrowski piątek 12.00 – 12.45 12 
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Procedura przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania uczniów w szkole, w tym w 

salach, bibliotece szkolnej i szatni 

UCZNIU 

• Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich 

harmonogramem. 

• Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie 

lub w izolacji.  

• Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – 

nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.  

• Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich 

pożyczać od innych osób.  

• Korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny. 

• Wejdź do szkoły wejściem od boiska zachowując przy tym dystans społeczny ok. 2 m. 

• Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne 

do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.  

• W czasie konsultacji masz obowiązek zakrycia ust i nosa, kiedy: 

- podchodzi do Ciebie nauczyciel, 

- wychodzisz do toalety, 

- wychodzisz z sali po konsultacjach. 

• Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, 

zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust. 

• Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie 

zwracaj uwagę innym w tym zakresie.  

• Unikaj większych skupisk, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych 

pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły (2 m).  

• W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos. 

 

 


