
SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM KONSULTACJI NAUCZYCIELI DLA UCZNIÓW KLASY VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 2  

W KRASNYMSTAWIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

OD DNIA 19 KWIETNIA 2021 ROKU  

KLASA 8A 

 

Harmonogram konsultacji nauczycieli: 

 

KONSULTACJE NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 2 W KRASNYMSTAWIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

 

 

L. p 

 

Imię i Nazwisko 

Nauczyciela 

 

Przedmiot 

 

PONIEDZIAŁEK 

 

 

WTOREK 

 

ŚRODA 

 

CZWARTEK 

 

PIĄTEK 

 

 

 

Uwagi 

 

GODZINY KONSULTACJI, SALA, BUDYNEK 

1. Małgorzata Żerebiec-

Moń 

Język polski -------------- konsultacje 

zdalne 

godz. 14.00-

15.00 

 

konsultacje 

zdalne 

godz. 14.00-

15.00 

 

---------------- ---------------- Wychowawca klasy 

powiadomił 

telefonicznie wszystkich 

rodziców w kl. 8a o 

możliwości skorzystania 

z konsultacji w szkole.  

 

Konsultacje będą  się 

odbywały wg 

wyznaczonych godzin 

od poniedziałku do 

piątku oraz w miarę  

potrzeb uczniów, ich 

pytań i wątpliwości.  

 

Z konsultacji mogą 

korzystać uczniowie,  

którym zagraża 

semestralna ocena 

niedostateczna w celu 

poprawy w/w oceny lub  

poprawy 

niedostatecznych ocen 

bieżących.  Konsultacje 

służą również uczniom 

do zaprezentowania 

zadanych przez 

nauczyciela prac, co do 

2. Lucyna Oleszek Biologia ------------ ------------ ------------- ------------- konsultacje 

zdalne 08.00-

09.00 

 

3. Małgorzata Stafijowska Historia/ WOS ----------- ------------- -------------- konsultacje zdalne 

godz.11.20-12.20 

oraz 14.00-15.00 

 

-------------- 

4. Leszek Żeżuła Informatyka ----------- ----------- konsultacje 

zdalne 

godz.12.00-

13.00 

------------ ------------- 

5. Renata Dziurian Język angielski ------------ konsultacje 

zdalne 

godz.13.15-

15.15 

 

-------------- ---------------- ------------- 

6. Anna Zieniewicz Matematyka ------------ konsultacje 

zdalne 

godz.10.00-

11.00 

 

 

-------- konsultacje zdalne 

godz.10.00-11.00 

 

------------- 



7. Dorota Bańka Religia konsultacje zdalne 

godz.09,40-10.40 

oraz 14.00-15.00 

-------------- ---------------- --------------- ------------- których uczeń ma 

wątpliwości lub nie wie, 

jak je wykonać. Uczeń 

wyrażający chęć udziału 

w konsultacjach 

przygotowuje się do nich 

odpowiednio, posiada 

zeszyt przedmiotowy, 

odrobione zadania, jest 

przygotowany z zadanej 

partii materiału. 

 

Spotkania odbywają się 

po uprzednim 

uzgodnieniu drogą 

mailową z nauczycielem. 

 

Nauczyciele będą w 

kontakcie telefonicznym, 

sms, pocztowym oraz za 

pomocą Messenger.  

Zostało to ustalone z 

rodzicami, uczniami oraz 

nauczycielami 

8. Leszek Żeżuła Wychowanie do życia w 

rodzinie 

---------- ---------- ------------- konsultacje zdalne 

godz.12.00-13.00 

------------ 

9. Arkadiusz Mazurek Wychowanie fizyczne ------------ konsultacje 

zdalne 

08.00-10.00 

------------- -------------- ------------ 

10. Arkadiusz Mazurek Zajęcia z wychowawcą konsultacje zdalne 

godz.13.10-14.10 

 

----------- ------------ ------------- ------------ 

11. Joanna Szumilak Technika 

 

 

 

------------ ------------ ------------ konsultacje zdalne 

godz.12.30- 13.30 

------------ 

12. Renata Frącek Fizyka ----------- konsultacje 

zdalne 

godz. 09.00-

10.00 

 

------------ -------------- -------------- 

13. Justyna Jawor-Bodio Edukacja dla 

bezpieczeństwa 

--------------- ------------- --------------- -------------- konsultacje 

zdalne 

godz. 09.00-

10.00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


