
Plan spotkań i wywiadówek w dniu 17.02.2017 r. 
 

1. Od godz. 11.30 do 13.15 dyżur w świetlicy dodatkowo będzie pełnić p. J. Tomala i rozpocznie go w 

budynku ośrodka na ul. Skłodowskiej razem z p. M. Wojdyłą-Bieńkowską. W szkole dyżur od godz. 

11.30 do 12.00 będzie pełnić p. M. Bartnik (za p. A. Maczugę). 

 

2. W świetlicy po południu dyżur będą pełnić nauczyciele wyznaczeni w grafiku ale jego początek 

zostaje przesunięty na godz. 12.00 dla: 

p. E. Dąbrowskiej-Rutowicz, p. W. Liber, p. A. Szczęcha. 

 

3. Dodatkowo od godz. 12.00 dyżur w świetlicy pełnić będą nauczyciele: p. K. Buszta, p. P. Kupras, p. 

E. Sałuk. 

 

4. Do dyżurujących w świetlicy nauczycieli dołączą od godz. 12.00: 

p. A. Borkowska, p. A. Górska i p. L. Górska. 

 

5. Po spotkaniu z przedstawicielami Fundacji „Latarnia” do dyżurujących dołączą nauczyciele: p. U. 

Leniart i p. L. Łabuda, p. B. Wylaź, aby dyżurujący wychowawcy klas (p. K. Buszta, p. E. Sałuk, 

p. W. Liber, p. A. Szczęch) mogli udać się na spotkanie z rodzicami. 

 

6. Dyżur w świetlicy pełniony jest do momentu odjazdu wychowanków. W razie konieczności od godz. 

14.20 do 15.05 dyżur będzie pełnić p. S. Konior. 

 

7. Pozostali nauczyciele biorą udział w spotkaniu z przedstawicielami Fundacji „Latarnia” w sali 

gimnastycznej. Nauczyciele przedszkola ze względu na pełny stan dzieci w oddziałach pracują wg 

zwykłego planu. 

 

8. Spotkanie ogólnoszkolne z rodzicami protokołować będzie p. E. Benewiat. 

 

9. Wywiadówki rozpoczną się po spotkaniu p. dyrektor B. Garbackiej z rodzicami i spotkaniu 

z członkami Fundacji „Latarnia”. 

 

10. Przydział sal na spotkania wychowawców z rodzicami: 

a) sala gimnastyczna – świetlica,  

b) sala 5 – kl. 1,2,3 Pż – wych. p. I. Wańczycka-Kocój i kl. 1 Gż – wych. p. A. Brzuzan, 

c) sala 12 - gim. korek. – kl. 4 i 5 P – wych. p. A. Szczęch i kl. 1,2 P – wych. p. E. Siry, 

d) sala 102 - kl. 2 ZSZ – wych. p. A. Dudziński, 

e) sala 103 - kl. 1 ZSZ – wych. p. I. Majcherczyk, 

f) sala 104 - kl. 4 Pż – wych. p. E. Sałuk, 

g) sala 105 – kl. 3 ZSZ – p. M. Pęcak, 

h) sala 107 - kl. 1, 2 PPa (SPdP) – wych. p. A. Burek oraz kl. 1PPb,2PPc,3PPa (SPdP) – wych. p. 

W. Liber, 

i) sala 108 - kl. 6 Pż – wych. p. S. Pikor, i kl. 2 PPb – wych. p. M Wojdyła-Bieńkowska, 

j) sala 109 - kl. 3 G – wych. p. M. Bartnik, 

k) sala 201 - kl. 1,2 gimnazjum – wych. p. K. Buszta, 

l) sala 203 - kl. 6 P – wych. p. A. Terech, 

m) sala 207 - kl. 1 PA – wych. p. A. Juśko, 

n) w gabinecie p. dyrektor odbędzie się spotkanie rodziców kl. 3 PA (wych. p. E. Włodarczyk). 


