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KONSULTACJE dla  UCZNIÓW KLAS I, II  

MIEJSCE: LO SULECHÓW  

 WSKAZÓWKI : 
• Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych w szkole. 

Konsultacje nie są obowiązkowe, ale mogą Ci pomóc w poprawie ocen czy 
wyjaśnieniu materiału, który w nauczaniu zdalnym jest niezrozumiały, za trudny. 
Uczniów klas I i II nadal obowiązuje nauczanie zdalne.   

• Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś 
na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz 
stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

• Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio 
wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia. 

• Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz 
mógł ich pożyczać od innych uczniów. 

• W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans 
społeczny. 

• Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz 
przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj 
ręce. 

• Po wejściu do szkoły wypełnisz oświadczenie o stanie zdrowia ( uczeń/ absolwent 
pełnoletni). Uczeń niepełnoletni musi przynieść oświadczenie wypełnione przez 
rodzica/ prawnego opiekuna. Rodzic/ pełnoletni opiekun może przesłać 
wypełnione oświadczenie na adres losulechow@wp.pl. Oświadczenie dostępne na 
stronie internetowej. (ZAŁACZNIK) 

• Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj 
ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust. 

• Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. 
Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie. 

• Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu,  
w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 

HARMONOGRAM 

lp. Nazwisko i imię nauczyciela Termin konsultacji Sala

Biliński Robert środa 11.00 kl.1, 12.00 kl.2 19

Chmielowska Beata poniedziałek 11.00 kl.1, 12.00 kl.2, 13.00 KG 6

Cogiel Romuald poniedziałek 9.00 6 / 17

Domejko-Drzyzga Aleksandra wtorek 11.30 kl.1, 12.30 kl.2 6

Dziadek Monika poniedziałek 11.00 11



Pedagog – Agnieszka Hunczak-Kielarska – piątek 10.00 do 11.00 – plac apelowy z tyłu szkoły

Gąsiewska Agnieszka

Grześkowiak Marcin czwartek 12.00 kl.1 
piątek 12.00 kl.2

sala

Jasińska-Carewicz Iwona wtorek 10.00 kl.1, 11.00 kl.2 11

Jungowska Hanna czwartek  13.00 19

Karczyńska Justyna wtorek 12.00 9

Karpowicz Aniceta    wtorek 10.00 10

Konopka Dorota poniedziałek 13.00 9

Kouhan Beata           poniedziałek 9.00 kl.1, 10.00 kl.2 9

Leśniak Beata

Lickindorf Agnieszka czwartek 9.00 kl.2, 10.00 kl.1 25

Maj Ireneusz poniedziałek 11.00 kl.1, 12.00 kl.2 4

Maj Małgorzata wtorek 9.00 12

Majewska-Durda Barbara środa 10.00 16

Marciniak Beata czwartek 12.00 kl.1, 13.00 SW 25

Napadło Marcin

Pacyna Halina środa 9.00

Rosomacka Annetta wtorek 9.00 
doradztwo zawodowe – wtorek 10.00

9

Rudnikowski Marcin czwartek 14.00 sala

Skórnicki Włodzimierz

Stachowiak Agnieszka środa 12.00 16

Starosta Piotr czwartek 11.00 KM, 12.00 kl.1i2 16

Szeląg Halina środa 12.00 KM 25

Szponer Piotr poniedziałek 11.00 12

Szymańska-Rogińska Ilona wtorek 12.30 10

Tarasiuk Łukasz ks.

Wałukiewicz Agnieszka wtorek 9.00 6

Wójcik Dariusz czwartek 9.00 kl.1, 10.00 kl.2 19


