
Harmonogram konsultacji dla uczniów klas IV-VIII w dniach 18 stycznia – 8 lutego br. 
 

 
1. Uczeń chcąc skorzystać z konsultacji, zobowiązany jest skontaktować się wcześniej (najpóźniej dzień przed 

terminem konsultacji z danego przedmiotu; do godz. 16.00) z wyznaczonym  nauczycielem telefonicznie 

lub drogą mailową.  
 

2. Nauczyciel wyznacza uczniowi konkretny termin konsultacji. 
 

3. W sytuacji, gdy uczeń nie może przyjść na konsultacje w wyznaczonym terminie, telefonicznie lub drogą 

mailową uprzednio wcześniej odwołuje swoją wizytę w szkole. 
  

4. Przy wejściu do szkoły każdego dnia pracownik placówki za pomocą termometru bezdotykowego sprawdza 

uczniowi temperaturę ciała. Jeśli temperatura będzie podwyższona (powyżej 37°), uczeń nie zostanie przyjęty 

do szkoły. 
 

5. W przedsionku szkoły uczniowie dezynfekują ręce. 
 

6. Po wykonanym pomiarze temperatury ciała oraz dezynfekcji rąk uczniowie udają się do wyznaczonej sali na 

umówione z nauczycielem konsultacje.  
 

Pozostałe zasady związane z udziałem uczniów w konsultacjach opisane są w Procedurach bezpieczeństwa 

obowiązujących w Szkole Podstawowej  nr 46 w Szczecinie w związku z możliwością organizowania na terenie placówki 

konsultacji dla uczniów klas IV-VIII w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy w placówce – styczeń 2021.  

Dokument opublikowany jest na stronie internetowej naszej szkoły. 

Lp. Nazwisko i imię nauczyciela Przedmiot Nr sali Dzień/godzina 

1 Berestecka Bogna j. polski 19 poniedziałek / godz. 16.00 – 17.00 

2 Buczkowska Elżbieta religia, plastyka 22 wtorek / godz. 15.15 – 16.15 

3 Chrystou Thomas WF sala gimn. 
poniedziałek / godz. 16.40 – 17.10 

środa / godz. 16.40 – 17.10 

4 Ćmielewska Donata informatyka / technika 12 czwartek / godz. 15.00 – 16.00 

5 Gajos Ewa fizyka 39 wtorek / godz. 15.00 – 16.00  

6 Gawriłow Aneta j. polski 21 
poniedziałek / 8.00 – 9.00 

czwartek / 14.00 – 15.00 

7 Kowalczuk Anna  informatyka / EDB 32 czwartek / 14.30 – 15.30 

8 Krysińska Dorota geografia / przyroda kl. 4a 20 poniedziałek / godz. 16.30 – 17.30 

9 Krzesińska-Górniewicz Elżbieta WF sala gimn. czwartek / godz. 15.00 – 16.00 

10 Krześlak Przemysław j. angielski 18 wtorek /  godz. 15.30 – 16.30 

11 Kuklinowska-Krajda Natalia j. angielski 21 środa / godz. 16.00 – 17.00 

12 Lango Hanna matematyka 31 czwartek / 15.00 – 16.00 

13 Łastowska Sylwia religia 4 pon. i czwartek / 15.00 – 15.30 

14 Piotrowska - Gołembska Dorota WOS 12 wtorek / 15.10 – 16.10 

15 Poździak Marta chemia / matematyka 44 
poniedziałek / 14.50 – 15.50 

poniedziałek / 15.50 – 16.50 

16 Sowińska Katarzyna matematyka 40 czwartek / 16.15 – 17.15 

17 Subocz-Władyko Teresa j. polski 19 wtorek / godz. 16.00 – 17.00 

18 Szafraniak Piotr j. niemiecki /  WF 18 piątek / godz. 15.00 – 16.00 

19 Szulc Małgorzata historia 17 wtorek / godz. 15.30 – 16.30 

20 Szulc Marzenna j. polski 39 czwartek / 15.20 – 16.20 

21 Wawer Marzena j. angielski 39 poniedziałek / 15.40 – 16.40 

22 Zielińska Sylwia przyroda/biologia 20 czwartek / godz. 15.00 – 16.00 

23 Zygmunt Mariusz muzyka 22 środa / godz. 15.00 – 16.00 

24 Żytyńska Małgorzata WF sala gimn. poniedziałek / 16.45 – 17.45 


