
Konsultacje nauczycieli w okresie kształcenia na odległość 

lp Nazwisko i imię Dzień 

tygodnia 

Godziny dyżuru Sposób konsultacji 

1 Widawski Mariusz poniedziałek - 

czwartek 

14.00 – 15.00 

 

e-dziennik, poczta służbowa: 

widawski.mariusz@szpwola

.pl 

platforma Microsoft Office 

365, telefon 

 

2 Grzegórzek-Zając 

Agnieszka 

poniedziałek - środa 13.00 – 14.00 

 

e-dziennik, poczta służbowa: 

grzegorzek.agnieszka@szpw

ola.pl 

 platform Microsoft Office 

365, 

telefon 

 

3 Wach Bożena codziennie poniedziałek 7.30-12.00 

wtorek 8.00-12.00 

środa  10.00-15.00 

czwartek  8.00-12.30 

piątek  9.00-13.00 

e-dziennik, poczta.służbowa: 

wach.bozena@szpwola.pl 

Messenger 

4 Banaś Katarzyna poniedziałek, wtorek, 

czwartek 

wtorek 9.00 – 10.00 

czwartek 13.45-15.00 

poniedziałek 9.50 – 10.35 

(sprawy wychowawcze 

e-dziennik,  poczta 

służbowa: 

banas.katarzyna@szpwola.pl 

                                   

5 Banaś-Pyzik Anna poniedziałek kontakt telefoniczny w 

godzinach  pracy z uczniem 

(telefon znany rodzicom 

ucznia) 

e-dziennik,  poczta 

służbowa: 

banas.anna@szpwola.pl 

 

6 Chojnacka Halina poniedziałek, środa poniedziałek 14.00 – 16.00 

środa 9.00 – 10.30 

e-dziennik lub poczta 

służbowa 

chojnacka.halina@szpwola.

pl 

telefon, skype   

                                

7 Filar Anna codziennie 13.00 – 15.00 e-dziennik,  poczta 

służbowa: 

filar.anna@szpwola.pl 

                                   

8 Hajdo Barbara środa 17.00 – 18.00 e-dziennik, poczta służbowa: 

hajdo.barbara@szpwola.pl 

 

9 Hetman Agata indywidualnie dla 

każdego rodzica 

8.00 – 16.00 e-dziennik, poczta służbowa: 

hetman.agata@szpwola.pl 

 

10 Janus Katarzyna środa 14.00 – 15.00 e-dziennik, poczta służbowa: 

janus.katarzyna@szpwola.pl 

 

11 Jarowska Halina wtorek 14.00 – 15.00 e-dziennik, poczta służbowa: 

jarowska.halina@szpwola.pl 

 

12 Kulczycka Ida codziennie 8.00 – 18.00 e-dziennik, poczta służbowa: 

kulczycka.ida@szpwola.pl 

telefonicznie 
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13 Kuta Edyta poniedziałek 13.45 – 14.30 e-dziennik, poczta służbowa: 

kuta.edyta@szpwola.pl 

mailing, Messenger 

 

14 Kosman-Sztorc Anna codziennie 9.00 – 11.00 e-dziennik, poczta służbowa: 

kosman.anna@szpwola.pl 

telefon, mailing 

 

15 Łabno Grażyna codziennie 17.30 – 18.30 e-dziennik, poczta służbowa: 

labno.grazyna@szpwola.pl 

 

16 Oćwieja Agnieszka czwartek 12.00 – 13.00 e-dziennik, poczta służbowa: 

ocwieja.agnieszka@szpwola

.pl 

 

17 Opałka Beata czwartek 9.50 – 10.35 e-dziennik, poczta służbowa: 

opalka.beata@szpwola.pl 

 

18 Paszkowska Bernadetta codziennie 17.00 – 19.00 e-dziennik, poczta służbowa: 

paszkowska.bernadetta@szp

wola.pl 

telefon, 

19 Puła Maria codziennie 7.30 – 15.30 e-dziennik, poczta służbowa: 

pula.maria@szpwola.pl 

telefon  

 

20 Styczyński Piotr codziennie 8.00 – 18.00 e-dziennik, poczta służbowa: 

styczynski.piotr@szpwola.pl 

telefon 

 

21 Szufnara Stanisław czwartek 12.00 – 13.00 telefon, skype, poczta 

służbowa: 

szufnara.stanislaw@szpwola

.pl 

e-dziennik 

 

22 Wajda Anna piątek 9.50 – 10.35 e-dziennik, poczta służbowa: 

wajda.anna@szpwola.pl 

 

23 Więckowski Mariusz codziennie 9.00 – 10.00 e-dziennik, facebook, poczta 

służbowa: 

wieckowski.mariusz@szpwo

la.pl 

 

24 Wiśniewska-Bochenek 

Maria 

wtorek, czwartek 8.00 – 15.00 e-dziennik, 

wisniewska.maria@szpwola.

pl 

 

25 Wnęk Rafał wtorek 13.00 – 15.00 e-dziennik 

 

 

26 Wójcik Iwona wtorek 10.20 – 11.05 e-dziennik, poczta służbowa: 

wojcik.iwona@szpwola.pl 

 

27 Zaucha Joanna poniedziałek 10.00 - 10.45 e-dziennik, poczta służbowa: 

zaucha.joanna@szpwola.pl 

 

28 Ziaja Marta wtorek 14.00 – 15.00 e-dziennik, poczta służbowa: 

ziaja.marta@szpwola.pl 
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