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 WYWIADÓWKA DLA RODZICÓW 

UCZNIÓW KLAS  

1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 3b 

ŚRODA 15.09.2021 r. 

godz. 17.00 

wywiadówka z wychowawcami w salach zgodnie z harmonogramem 

Prosimy o przestrzeganie zasad związanych z COVID-19  

(dezynfekcja rąk po wejściu do hali sportowej oraz maseczka zakrywająca usta i nos) 

 

wywiadówka odbywa się w budynku B ( budynek szkoły podstawowej) 

 

Nazwisko i imię nauczyciela nauczany przedmiot wychowawca 

sala, w której będzie 

nauczyciel 

nowy numer (stary) 

Fabin Aleksandra edukacja wczesnoszkolna 1a B.1.14  (22) 

Nowak Mirosława edukacja wczesnoszkolna 1b B.1.10  (27) 

Nowak Agata 
edukacja wczesnoszkolna, 

technika 
2a B.1.1   (23) 

Bibrzycka Jadwiga 
edukacja wczesnoszkolna, 

plastyka 
2b B.0.13  (2) 

Zbylut Małgorzata 
edukacja wczesnoszkolna, 

plastyka 
2c B.0.2    (5) 

Moroń Aleksandra edukacja wczesnoszkolna 3b B.1.3  (25) 

Ścierska Katarzyna religia ----- pokój nauczycielski w bud. B 

Kuźnik Marta - logopeda 
gabinet logopedy  
/parter w bud. B/ 
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WYWIADÓWKA DLA RODZICÓW 

UCZNIÓW KLAS 

4b, 5b, 5c 

ŚRODA 15.09.2021 r. 

godz. 17:00 

wywiadówka z wychowawcami w salach zgodnie z harmonogramem 

Prosimy o przestrzeganie zasad związanych z COVID-19  

( dezynfekcja rąk po wejściu do hali sportowej oraz maseczka zakrywająca usta i nos) 

 

UCZNIÓW KLAS  

7a, 7b, 7c, 8a, 8b, 8c 

ŚRODA 15.09.2021 r. 

godz. 17:00 

spotkanie z dyrektorem w hali sportowej,  

następnie wywiadówka z wychowawcami w salach zgodnie z harmonogramem 
 

Prosimy o przestrzeganie zasad związanych z COVID-19  

( dezynfekcja rąk po wejściu do hali sportowej oraz maseczka zakrywająca usta i nos) 

wywiadówka odbywa się w budynku A ( budynek byłego gimnazjum) 

Nazwisko i imię 

nauczyciela 
nauczany przedmiot wychowawca 

sala, w której będzie 

nauczyciel 

Kajdas Izabela 

matematyka, nauczyciel 

współorganizujący kształcenie uczniów 

niepełnosprawnych 
4b s. 4 /I piętro/ 

Chyb Patrycja 

nauczyciel współorganizujący 

kształcenie uczniów 

niepełnosprawnych 
5b s. 1 /parter/ 

Dziurdzia Beata matematyka 5c s. 7 /I piętro/ 

Wróblewska Izabela język polski 7a s. panelowa /II piętro/ 

Mrzyk Tadeusz historia, wos 7b s. regionalna /II piętro/ 

Pioskowik Jan język polski 7c s. 10 /II piętro/ 

Derecka – Korba 

Agnieszka 
matematyka 8a s. 5 /I piętro/ 

Żurek Renata geografia 8b s. 3 /parter/ 

Kotajny Justyna język angielski 8c s. 6 /I piętro/ 
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Bereza-Sosna Aleksandra język angielski ----- gabinet dyrektora 

Barcik Zyta chemia, matematyka ----- 

 

 

pokój nauczycielski 

/I piętro/ 

 

 

Bereza Marcin wychowanie fizyczne ----- 

Giedwiłło Katarzyna 

muzyka, nauczyciel współorganizujący 

kształcenie uczniów 

niepełnosprawnych 

----- 

Goc Joanna  język angielski, muzyka, rewalidacja ----- 

Grabiec Bogdan wychowanie fizyczne ----- 

Kajtoch Tomasz język angielski, rewalidacja ----- 

Kmieć Katarzyna biologia ----- 

Koprowska Justyna fizyka ----- 

Ladrowska Alina religia ----- 

Łaskawiec Anna język niemiecki ----- 

Tomala Grzegorz wychowanie fizyczne ----- 

Zagórska Elżbieta informatyka  

Kulka Monika – pedagog szkolny gabinet pedagoga /II piętro/ 

 

WYWIADÓWKA DLA RODZICÓW 

 UCZNIÓW KLAS   

3a, 4a, 5a, 6a 

CZWARTEK 16.09.2020r. 

godz. 17:00 

wywiadówka z wychowawcami w salach zgodnie z harmonogramem 

Prosimy o przestrzeganie zasad związanych z COVID-19  

( dezynfekcja rąk po wejściu do hali sportowej oraz maseczka zakrywająca usta i nos) 

Nazwisko i imię 

nauczyciela 
nauczany przedmiot wychowawca 

sala, w której będzie 

nauczyciel 

Polak Katarzyna edukacja wczesnoszkolna 3a B.1.2  (24) /bud. B /I piętro/ 

Wałach Lucyna 
historia, nauczyciel współorganizujący 

kształcenie uczniów niepełnosprawnych 
4a s. 8 /I piętro/bud. A/ 

Kocurek Beata matematyka 5a s. 9 /I piętro/bud. A/ 

Jęczmyk-Głodkowska 

Małgorzata 
język polski 6a s. 12 /I piętro/bud. A/ 

 


