
 

 

HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA UCZNIÓW KLAS 4-6 W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

 

 
Konsultacje dla rodziców będą się odbywać w każdy drugi tydzień miesiąca począwszy od października 

 

wrzesień                     5-9   

październik:  10-14    styczeń: 9-13    kwiecień:  3-4 i 12-14    

listopad:  7-10    luty:  6-10    maj:   8-12 

grudzień:  12-16    marzec: 6-10    czerwiec:  12-16 

 

 

 

PRZEDMIOTY 

 

NAUCZYCIEL 

 Dla rodziców 
 

dzień - godzina 

 

nr sali 

Dla uczniów 

 

dzień – godzina 

 

 

nr sali 

Język polski  Izabela Pawlik drugi wtorek miesiąca 

14:35-15:35 

15 czwartek (bez drugiego czwartku 

miesiąca )14:35-15:35 

15 

Język polski  Agnieszka Suchecka druga środa miesiąca 

13:35-14:35 

17 środa (bez drugiej środy miesiąca) 

13:35-14:35 

17 

Język polski Agnieszka Lasia drugi piątek miesiąca 

12:50-13:50 

22 środa (bez drugiej środy miesiąca) 

8:55-9:55 

22 

Język angielski  Magdalena Daniłowska drugi wtorek miesiąca 

13:35-14:35 

23 wtorek (bez drugiego wtorku 

miesiąca) 13:35-14:35 

23 

Język angielski  Magdalena Keegan druga środa miesiąca 

13:35 – 14:35 

18 środa (bez drugiej środy miesiąca) 

13:35 – 14:35 

18 

Język angielski  Bożena Klosek drugi czwartek miesiąca 

14:35-15:35 

20a czwartek (bez drugiego czwartku 

miesiąca) 14:35-15:35 

20a 

Język niemiecki  Magdalena Hwozdeńska druga środa miesiąca 

14:35-15:35 

20a czwarta środa miesiąca 

14:35-15:35 

20a 



Matematyka  Małgorzata Gliwa drugi poniedziałek miesiąca 14:00-15:00 gabinet 

dyr 

wtorek (bez drugiego wtorku 

miesiąca) 13:45-14:45 

gabinet 

dyr 

Matematyka  Izabela Bolik drugi wtorek miesiąca 14:35-15:35 37 wtorek (bez drugiego wtorku 

miesiąca) 14:35-15:35 

37 

Matematyka  Tina Kubica drugi wtorek miesiąca 14:35-15:35  trzeci wtorek miesiąca 14:35-15:35  

Historia / WoS  Grażyna Gorczyca-

Leszczorz 

druga środa miesiąca 14:35-15:35 16 środa (bez drugiej środy miesiąca) 

14:35-15:35 

16 

Fizyka/Informatyka  Barbara Iskra druga środa miesiąca 14:35-15:35 25 środa (bez drugiej środy miesiąca) 

14:35-15:35 

25 

Biologia/Przyroda Mariola Korzeniowska drugi wtorek miesiąca 14:40-15:40 12 wtorek (bez drugiego wtorku 

miesiąca) 14:40-15:40 

12 

Geografia  Danuta Swoboda drugi czwartek miesiąca 7:20-8:00 7 czwartek (bez drugiego czwartku 

miesiąca) 7:20-8:00 

7 

Chemia  Katarzyna Wykpis drugi wtorek miesiąca 15:15-16:15 22 poniedziałek (bez drugiego 

poniedziałku miesiąca) 7:00-8:00 

22 

Plastyka  Marta Pławecka drugi czwartek miesiąca 14:35 – 15:35 7 czwartek (bez drugiego czwartku 

miesiąca)14:35 – 15:35 

7 

Muzyka  Przemysław Urbański drugi wtorek miesiąca 14:35-15:35 7 wtorek (bez drugiego wtorku 

miesiąca)14:35-15:35 

7 

Technika Anna Poplicha drugi wtorek miesiąca 14:45-15:45 7 czwarty wtorek miesiąca 14:45-15:45 7 

Edukacja dla 

bezpieczeństwa / 

Wychowanie fizyczne 

 Wojciech Gliwa drugi poniedziałek miesiąca 16:00-17:00 pokój 

nauczycie

-li wf 

czwarty poniedziałek miesiąca 

16:00-17:00 

pokój 

nauczycie

-li wf 

Wychowanie fizyczne  Agata Pałyska-Jeziorek drugi czwartek miesiąca 

13:50 – 14:50 

pokój 

nauczycie

-li WF 

czwartek (bez drugiego czwartku 

miesiąca) 13:50 – 14:50 

sala gim. 

Wychowanie fizyczne  Iwona Iwanowicz drugi czwartek miesiąca 

13:50 – 14:50 

pokój 

nauczycie

-li WF 

czwartek (bez drugiego czwartku 

miesiąca) 13:50 – 14:50 

sala gim. 



Religia ks Paweł Olszewski drugi poniedziałek miesiąca 14:35-15:35 pokój 

naucz 

poniedziałek (bez drugiego 

poniedziałku miesiąca) 14:35 – 15:35 

pokój 

naucz 

Religia Aleksandra Lis Pawleta drugi wtorek miesiąca 12:50-13:50 pokój 

naucz 

wtorek (bez drugiego wtorku 

miesiąca) 12:50-13:50 

pokój 

naucz 

Religia Halina Rajwa drugi piątek miesiąca 8:55-9:55 pokój 

naucz 

piątek (bez drugiego piątku miesiąca) 

13:50-14:50 

pokój 

naucz 

Zajęcia czytelnicze  Iwona Błaszkowska drugi wtorek miesiąca 14:30-15:30 biblioteka wtorek (bez drugiego wtorku 

miesiąca) 14:35-15:35 

biblioteka 

Pedagog szkolny Ewa Gwóźdź drugi wtorek miesiąca 15:00 – 16:00 gabinet 

pedagoga 

wtorek (bez drugiego wtorku 

miesiąca) 15:00-16:00 

gabinet 

pedagoga 

Psycholog szkolny  Magdalena Żarłok drugi czwartek miesiąca 15:00-16:00 gabinet 

pedagoga 

czwarty czwartek miesiąca 

15:00-16:00 

gabinet 

pedagoga 

Pedagog specjalny Anita Szczakowska drugi wtorek miesiąca 

8:00-9:00 

gabinet 

pedagoga 

piątek (bez drugiego piątku miesiąca) 

10:50-11:50 

gabinet 

pedagoga 

Zajęcia rewalidacji 

indywidualnej 

Agnieszka Powolna drugi wtorek miesiąca 15:20 – 16:20 pokój 

naucz 

czwarty wtorek miesiąca 

15:20-16:20 

pokój 

naucz 

Doradztwo zawodowe Karolina Skóra drugi wtorek miesiąca 15:20 – 16:20 pokój 

naucz 

czwarty wtorek miesiąca 

15:20-16:20 

pokój 

naucz 

 

 

Chęć udziału w konsultacjach rodzić winien zgłosić danemu nauczycielowi za pośrednictwem dziennika VULCAN 

najpóźniej do piątku poprzedzającego termin konsultacji 
 

 

 


