
  
  

HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA UCZNIÓW KLAS 1-3 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  

Edukacja wczesnoszkolna kl.1A  Monika Jurek  drugi poniedziałek miesiąca 

12:50-13:50  

26  poniedziałek (bez drugiego 

poniedziałku miesiąca)  

12:50-13:50  

26  

Edukacja wczesnoszkolna kl.1B   Danuta Gruszczyńska  drugi poniedziałek miesiąca 

14:00-15:00  

pokój  

naucz.  

poniedziałek (bez drugiego 

poniedziałku miesiąca) 14:00-

15:00  

pokój  

naucz.  

Edukacja wczesnoszkolna kl.2A  Klaudia Jachym  drugi poniedziałek miesiąca 

12:50-13:50  

30  poniedziałek (bez drugiego 

poniedziałku miesiąca) 12:50-

13:50  

30  

Edukacja wczesnoszkolna kl.2B   Anita Harasymowicz  wtorek 7:00-8:00  29  wtorek (bez drugiego wtorku 

miesiąca) 7:00-8:00  

29  

Edukacja wczesnoszkolna kl.2C   Anna Cioska  drugi poniedziałek miesiąca 

11:50-12:50  

36  poniedziałek (bez drugiego 

poniedziałku miesiąca) 11:50-

12:50  

36  



Edukacja wczesnoszkolna kl.2OP   Katarzyna Kaleta  drugi poniedziałek miesiąca 

14:00-15:00  

28  poniedziałek (bez drugiego 

poniedziałku miesiąca) 14:00-

15:00  

28  

Edukacja wczesnoszkolna kl.3A   Beata Derkacz  drugi poniedziałek miesiąca 

14:00-15:00  

32  poniedziałek (bez drugiego 

poniedziałku miesiąca) 14:00-

15:00  

32  

Edukacja wczesnoszkolna kl.3B   Barbara Ulczok  drugi wtorek miesiąca 15:00-

16:00  

31  wtorek (bez drugiego wtorku 

miesiąca) 15:00-16:00  

31  

Religia  ks Dariusz Szmidt  druga środa miesiąca 14:35-

15:35  

pokój  

naucz.  

czwarta środa miesiąca 14:35-

15:35  

pokój  

naucz.  

Nauczyciel wspomagający   Anita Szczakowska  drugi wtorek miesiąca 15:00-

16:00  

31  wtorek (bez drugiego piątku 

miesiąca) 15:00-16:00  

31  

Wychowawca świetlicy  Jarosław Sowiński  drugi poniedziałek miesiąca 

16:00-17:00  

gabinet 

dyr  

poniedziałek (bez drugiego 

poniedziałku miesiąca) 16:00-

17:00  

gabinet 

dyr  

Wychowawca świetlicy  Małgorzata Malcharek  drugi poniedziałek miesiąca 

17:00-18:00  

pokój  

naucz.  

poniedziałek (bez drugiego 

poniedziałku miesiąca)  

17:00-18:00  

pokój  

naucz.  

Wychowawca świetlicy   Bożena Szot  drugi czwartek miesiąca 16:00-

17:00  

pokój  

naucz.  

czwartek (bez drugiego 

czwartku miesiąca)  16:00-

17:00  

pokój  

naucz.  

  

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

najpóźniej do piątku poprzedzającego termin konsultacji  


