
 

           KONSULTACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW 

 

Dyrektor szkoły - Łysiak Anna –  od poniedziałku do piątku 9:00 – 13:00 dziennik elektroniczny, email  

                                                                                                                                                   annalysiak.sp1@gmail.com 

Wicedyrektor szkoły -  Falkowska –Simioska Katarzyna – środa 10:00 -12:00,  piątek 9:00 -12:00  dziennik  

                                                                                                            elektroniczny, email  k.f.siminsk@op.pl 

Wicedyrektor szkoły - Szymaoski Sebastian – wtorek 10:00 – 12:00, czwartek 13:00 – 16:00  dziennik 

                                            elektroniczny, Messenger, email sszymanski2005@gmail.com 

 

Pedagog szkolny: 

 Gnat Iwona,  Szymaoska Anna  -  poniedziałki, wtorki,  środy 8:00 – 13:00, czwartki i piątki  9:00 – 11:00  

                                                                                            dziennik elektroniczny, messenger 

-    

 Ewelina Kamioska -  od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 12:00, messenger,  email ekaminska679@gmail.com 

 Górczewska Róża – poniedziałki  : 8:00-9:00 piątki 8:00-9:00  tel. 693 821 702, email: rozagorczewska@wp.pl 

 Kruczyoska Anna - poniedziałki i wtorki  10:00 – 11:00  dziennik elektroniczny, skype, email: lenawita@op.pl. 

 Anna Pawlik - Burak - czwartki   9:00 -10:00 dziennik elektroniczny,  tel. 609557360   

 Ewelina Gałęska  - czwartki  8:00 -9:00  dziennik elektroniczny,  tel. 791 344 275   
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klasa Nazwisko i imię 
wychowawcy 

Termin Formy kontaktu 

0 Czapczyk Marzenna poniedziałki i środy 9:00- 10:00 tel. 665544074, email: 
marzenna.czapczyk@wp.pl 

1a Tracz Anna poniedziałki i środy  8:00 – 9:00  dziennik elektroniczny, messenger 

1b Opara Ewa poniedziałki i czwartki  10:00 - 11:00.  
 

Dziennik elektroniczny, Messenger, 
 email  ewaoewa@vp.pl  

1c Glanc Marlena  wtorki i środy  9:00-10:00. 
 

dziennik elektroniczny, email  
marlenagie@o2.pl 

2a Grad Elżbieta poniedziałki i środy  10:00 - 11:00  dziennik elektroniczny, messenger   
tel. 605430227 

2b Nazarczyk 
Iwona  

poniedziałki 10.00 - 11.00 
 środy  9.00 - 10.00. 

messenger, WhatsAppie, 
 tel. 662 142 843 

2c Kwiatkowska Elżbieta poniedziałki i czwartki w godz. 11:00 - 
12:00 

messenger,  tel. 667760590 

3a Michalak Wanda poniedziałki  9:00 - 10:00  
 czwartki  11:00 – 12:00  

dziennik elektroniczny,  email 
zdalne3@o2.pl 

3b Tatara Lidia poniedziałki  i piątki 11.00-12.00  dziennik elektroniczny, smsa , email 
lidkatatara@wp.pl,  Tel. 601642390 

3c Biniecka Beata  poniedziałki  i czwartki  10:00 - 11:00  dziennik elektroniczny email: 
biniusia323@wp.pl  

4a Kasperczak Aleksandra poniedziałki i czwartki 11:00 -12:00 dzienniki elektroniczny, skype 
https://liblink.pl/K0tt2yJ0E0 

5a Flis-Żabecka Elżbieta poniedziałki i środy  8:00 – 9:00  dziennik elektroniczny, messenger 

5b Dziekanowska Agnieszka  codziennie  9:00-14:00 messenger, dziennik elektroniczny, 
 email: 
agnieszka.dziekanowska1@gmail.com 

5c Lendzion Janina poniedziałki   9:00 - 10:00;   środy 12:00 - 
13:00 

skype: live:.cid.83bc896ae8c2247 

5d Włodek Łukasz poniedziałki i środy   8:00-9:00 dziennik elektroniczny, messenger 

6a Demkowicz Aleksandra poniedziałki i środy  8:00-9:00 dziennik elektroniczny, email 
 artur-demkowicz@wp.pl 

6b Bartos Gabriela poniedziałki  13:30-14:30 
piątki 11:30-12:30 

dziennik elektroniczny, email: 
bartosgabriela20@o2.pl  

6c Górska-Elwart Paulina poniedziałki i środy  8:00 – 9:00  dziennik elektroniczny, messenger 

7a Zadróżna Marzena poniedziałki 9:00-10:00 
czwartki 11:30-12:30. 

email - marzena@createvision.pl 
 dziennik elektroniczny, messenger 

7b Wawryczuk Bogdan poniedziałki i środy 10:00 -  11:00  messenger,  tel. 501773261 

8a Rucioska Romualda poniedziałki 9:0000-10:00 
 czwartki 13:00 -14:00  

dziennik elektroniczny, tel.605239799, 
messenger 

8b Kamioska Edyta poniedziałki i piątki  11:00-12:00 dziennik elektroniczny, Messenger, 
 tel. 783753619 

8c Plichta Danuta  
 

poniedziałki i czwartki 10:00 -11:00 dziennik elektroniczny, messenger,   
tel. 500197469   

8d Rybus Anita od poniedziałku do czwartku  9:00 – 14:00.  messenger,  tel. 695568877 
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Przedmiot  Nazwisko i imię nauczyciela Konsultacje  Forma kontaktu 

język polski Ochocka Anna poniedziałki 10:00 – 11:00 
środy 10:00 – 11:00 

tel. 668314335 

Sztengiert Kornelia czwartki   9:00 – 11:00 dziennik elektroniczny, email 
szkornelka@gazeta.pl 

Śmigielska Paulina środy  9:00 - 10:00 czwartki  
14:00 – 15:00. 

dziennik elektroniczny, messenger,  
email: 
paulinasmigielska2907@gmail.com 

język 
angielski 

Rozmiarek Anna od poniedziałku do 
czwartku  9:00-11:00  
 

dziennik elektroniczny, email: rozmiarek-
anna@wp.pl, 
 WhatsApp, tel. 502095808 

matematyka Jooca Magdalena czwartki 9:00 – 11: 00                           messenger, WhatsApp,  tel. 607962496  
 

Pastusiak Maria poniedziałki  11:00-13:00 dziennik elektroniczny, email 
mariapastusiak0@gmail.com 
tel. 913926169 

historia, 
WOS 

Piórowski Arkadiusz środy i czwartki 8:00 – 9:00 email arekpiorowski@gmail.com 
 tel. 794 517 549 

informatyka, 
technika 

Cedro Wiesława poniedziałki i środy  
8:00 do 9:00 

dziennik elektroniczny, email 
wiesia_cedro@wp.pl 

chemia Burewicz Jolanta wtorki  9:00 – 11:00  dziennik elektroniczny, messenger 

geografia Charowska - Flaszka Marta od poniedziałku do piątku 
9:00 - 17:00  

dziennik elektroniczny, messenger,  
email marta.charowska@vp.pl 

wych. fiz. Zdanowicz Bartosz od poniedziałku do 
czwartku  8:00 - 10:00  

dziennik elektroniczny, messenger  

Andrysiak Jacek czwartki 10:00 – 12:00 
piątki 10:00 – 12:00 

dziennik elektroniczny, messenger 
WhatsApp, tel. 695 403 139 

Duraj Monika środy i piątki 9:00 – 10:00 dziennik elektroniczny, messenger 

plastyka Gnacioska-Olczyk 
Katarzyna 

wtorki i czwartki 9:00-10:00  dziennik elektroniczny, email 
Kasia29Olczyk@gmail.com 

religia s. Maksymilia poniedziałki i środy 9:00-
10:00  

dziennik elektroniczny, skypie (Mariola 
Grzyśnik), email  maxymilka@wp.pl 
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