
 

 

 
Drodzy Rodzice i Uczniowie, 
 
zapraszamy do korzystania z konsultacji prowadzonych przez nauczycieli naszej szkoły. 
Poniżej przedstawiamy harmonogram na czas ograniczenia działania szkół. Zachęcamy do 
zapoznania się z nim. Wejście na platformę ClickMeeting.pl możliwe jest przez linki 
umieszone w planie lekcji online (analogicznie tak jak logowanie na zajęcia). 
 
W przypadku potrzeby dodatkowych konsultacji, czy w innym terminie niż zaproponowany 
w harmonogramie prosimy o kontakt z danym nauczycielem przez e-dziennik. 
 
p. Harrison Blatch – język angielski/native speaker, wtorek 13:00-14:00 (ClickMeeting) 
 
p. Bukowska Beata – wychowawca kl. 8, język polski, poniedziałek 15:00-16:00 
(ClickMeeting/telefonicznie) 
 
p. Burczyk Dorota – wychowawca kl. 1b, język angielski, poniedziałek 16:00-17:00 
(ClickMeeting/WhatsApp/telefonicznie)  
 
p. Dziadosz Regina – przyroda, biologia, środa 15:00-16:00 (ClickMeeting) 
 
p. Dorota Damps – psycholog szkolny, poniedziałek od 16:00-18:00, czwartek od 16:00-18:00 
(ClickMeeting/telefonicznie) 
 
p. Frankiewicz Maciej – historia, poniedziałek 14:30-15:30 (ClickMeeting) 
 
p. Godek Małgorzata – wychowawca kl. 6a, język angielski, środa 16:00-17:00 (ClickMeeting) 
 
p. Groch Tomasz – wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa, wtorek 15:30-
16:30 (ClickMeeting) 
 
p. Grotkowska-Nitka Aleksandra – geografia, język angielski, czwartek 14:00-15:00 
(ClickMeeting) 
 
p. Gwóźdź Sylwia – wychowawca kl. 0b, wtorek 16:00-17:00 (telefonicznie) 
 
p. Owedyk Oksana – język niemiecki, piątek 13:00-14:00 (telefonicznie) 
 
p. Radecki Paweł – muzyka, czwartek 13:00-14:00 (ClickMeeting) 
 
p. Rogatka Agnieszka – wychowawca kl. 3, poniedziałek 16:00-17:00 (telefonicznie, poczta 
elektroniczna) 
 
p. Sapielak-Martins Aleksandra – wychowawca kl. 6b, język angielski, wtorek 17:00-18:00 
(ClickMeeting), konsultacje dla uczniów kl. 6b wtorek 13:40-14:40 (ClickMeeting) 



 

 
 
 
p. Sapielak Łukasz – wychowanie fizyczne, czwartek 15:00-16:00 (ClickMeeting) 
 
p. Sasinowska Bogusława – wychowawca kl. 5, matematyka, fizyka, wtorek 17:00-18:00 
(ClickMeeting) 
 
p. Śliwińska Marta – wychowawca kl. 0a, technika, wtorek 14:00-15:00 (ClickMeeting) 
 
p. Tarczyńska Malwina – język angielski, poniedziałek 16:00-17:00 (dziennik elektroniczny) 
 
p. Tenderenda Małgorzata – wychowawca kl. 2, środa 14:00-15:00 (ClickMeeting) 
 
p. Trawka-Ostrowska Marzena – wychowawca kl. 4, język angielski, środa 9:50-10:50 
(ClickMeeting) 
 
p. Turowska Anna – informatyka, czwartek 14:45-15:45 (ClickMeeting) 
 
p. Uriona Vega Tito – język hiszpański, piątek 10:00-11:00 (telefonicznie) 
 
p. Wiśniewska Aleksandra – wychowawca kl. 1a, czwartek 13:00-14:00 (ClickMeeting) 
 
p. Wójcik Marcin – wychowanie fizyczne, środa 16:00-17:00 (ClickMeeting) 
 
p. Zakrzewska Elżbieta – wychowawca  kl. 7, matematyka, chemia, poniedziałek 17:00-18:00 
(ClickMeeting) 
 
p. Ziemianin Kamil – religia, piątek 14:00-15:00 (ClickMeeting) 
 
p. Ziółkowski Grzegorz – plastyka, poniedziałek 17:00-18:00 (telefonicznie) 

 


