
Informacja o formie i terminach konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia dla 

uczniów i rodziców. 

nauczyciel forma i termin konsultacji z uczniami forma i termin konsultacji z rodzicami 

Agnieszka Sieniawska Online: rozmowa video,  wiadomość 

Librus, Teams 

Termin: środa-czwartek 

Online: rozmowa telefoniczna, 

wiadomość Librus, Messenger, e-mail 

Termin: środa-czwartek 

Dorota Polaczek-

Piątek  

Piątek: 14.10-14.55 (konsulatcje 

poprzez platformę Teams lub Librus) 

Piątek: 15.00-15.45 

(konsulatcje poprzez platformę Teams 

lub Librus) 

Zbigniew Brynkus Piątek: 16:45 – 17:30 Piątek: 17:30 – 18:00 

Elżbieta Klocek dziennik Librus 8.00 – 15.00 

Elżbieta Klocek rozmowa telefoniczna  po wcześniej ustalonym terminie za 

pośrednictwem wiadomości w 

dzienniku Librus 

Elżbieta Klocek platforma Teams Office – tylko do 

„zebrań z rodzicami” 

terminarz spotkań z rodzicami 

Henryk Zabrzewski wtorki godz. 18.30 lub 

w terminie uzgodnionym indywidualnie 

za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej 

wtorki godz. 19.00 lub 

w terminie uzgodnionym indywidualnie 

za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej 

Renata Sojda Kontakt z uczniami  za pomocą 

Librusa, na platformie Teams-  na 

bieżąco, indywidualnie 

Kontakt z rodzicami za pomocą 

Librusa, platformy Teams, rozmowy 

telefoniczne 

B. Ziętara:  

Pon. 9:45 – 10:30 

P.Pęksa:  

Środa 9:45 – 10:30 

Z. Orliński:  

Wtorek 12:35-13:25 

MS Teams 

Dziennik elektroniczny 

Komunikator Messenger 

Dziennik elektroniczny Librus, 

kontakt telefoniczny 

Wioletta Wróbel – 

zajęcia korekcyjno - 

kompensacyjne 

- zajęcia korekcyjno – 

kompensacyjne w szkole (wtorek: 

12.35 – 15.45, środa: 13.20 – 15.00)  

- kontakt przez Librus oraz 

telefoniczny, kontakt osobisty w 

wyjątkowych sytuacjach we wtorki i 

środy, 

Tadeusz Jahn platforma Teams Office, dziennik 

Librus 

Dla ucznia: poniedziałki godz. 19.00 

Dla rodziców: środy godz. 19.00 

Beata Pasternak Piątek lekcja 2 poprzez platformę 

Librus, Teams 

Czwartek 11.20 – 11.35 poprzez 

dziennik elektroniczny 
Maria Stahl-Pałys Wtorek 10.35-11.20 

(konsulatcje poprzez platformę Teams 

lub Librus) 

Poniedziałek 9.45-10.30 

(konsulatcje poprzez platformę Teams lub 

Librus) 

Anna Król Wtorek 14.15- 15.00 

 Konsultacje poprzez Aplikacje 

TEAMS lub LIBRUS 

czwartek 10.35 – 11.20 

Konsultacje poprzez  

Aplikacje TEAMS lub LIBRUS 

A.Witek :  

Środa 9:45 – 10:30 

MS Teams 

Dziennik elektroniczny 

Dziennik elektroniczny Librus,  

Sylwia Basta (środa 

16-17) 

Librus, messenger, Teams Librus, messenger, Kontakt telefoniczny 

Bernadeta 

Mroszczak 

rozmowa podczas zajęć online, 

wiadomości w dzienniku 

elektronicznym 

wiadomości w dzienniku 

elektronicznym, rozmowa telefoniczna 

w szkole 



Pedagog szkolny: 

Dzień tygodnia Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek  

Dyżur w 

szkole 
14.00-15.00   8.00-9.00 8.00-9.30 13.00-14.00 8.00-9.30 

Dyżur 

telefoniczny 
8.00-9.00 14.00-15.00 14.00-15.00 8.00-9.00 13.00-14.00 

 

Ponadto, zgodnie z §1.1.10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, ze zm.) 

Informuję:  

Zostało ustalone we współpracy z nauczycielami, że sposób monitorowania postępów 

uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również 

informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez 

niego ocenach – nie wymagają zmian. Powyższe są zawarte w wymaganiach edukacyjnych 

z poszczególnych przedmiotów, przekazanych na początku roku szkolnego. 

 


