
 

Dyżury nauczycieli Szkoły Podstawowej im. I. A. Zboińskiego w Kikole 

 

 

Lp.  Nazwisko i imię Forma kontaktu z 
uczniami/ rodzicami 

Godziny 

1 Baranowski Marek e- dziennik, e- mail, 
Messenger, telefon znany 

rodzicom 

kontakt nieograniczony 

2 Bednorz Ireneusz e- dziennik, FB, e- mail, 
wideokonferencje 

 kontakt 8.00- 22.00 

3 Blachowska Mirosława  e- dziennik, Messenger,  
e-mail, telefon znany 
rodzicom, sms, FB, 
platforma Mooodle 

lekcje zgodnie z planem, 
dodatkowy kontakt do godz. 

14.00 

4 Chojnacka Justyna e- dziennik, e- mail, telefon 
znany rodzicom 

kontakt 8.00- 18.00 

5 Chojnacka Katarzyna  e- dziennik, sms, Discord, 
WhatsApp 

lekcje zgodnie z planem, 
dodatkowy kontakt do godz. 

15.00 lub wg potrzeb  

6 Dankowska Marzena  e- dziennik, e- mail, 
platforma Moodle, Skype 

lekcje zgodnie z planem, 
dodatkowo kontakt do godz. 

15.00 

7 Filipczak Mariola e- dziennik, Messenger, 
telefon znany rodzicom 

 kontakt 8.00-19.00 

8 Frej Beata e- dziennik, telefon znany 
rodzicom 

lekcje zgodnie z planem, dyżur 
telefoniczny- piątek 10.45- 11.30 

 i wg potrzeb 

9 Góralska Ewa  e- mail, telefon znany 
rodzicom, sms 

kontakt 8.00- 13.00 

10 Górska Renata e- dziennik, telefon znany 
rodzicom, Messenger, Skype 

 kontakt nieograniczony 

11 Grębicka Danuta e- dziennik, telefon znany 
rodzicom, FB 

 kontakt 8.00- 15.00 i wg potrzeb 

12 Elżbieta Głusińska  - Polak e- dziennik, telefon znany 
rodzicom, e- mail 

kontakt nieograniczony 

13 Jasińska Bernardyna  e- dziennik, e- mail, sms, 
Messenger, WhatsApp 

 
kontakt nieograniczony 

14 Jasińska Barbara e- mail  kontakt 8.00- 15.30 

15 Jankowska Małgorzata e- dziennik, e- mail, 
Messenger, telefon znany 

zajęcia zgodnie z planem, kontakt 
9.00- 16.00 i wg potrzeb 



rodzicom 

16 Kilanowska Renata e- dziennik, platforma 
Moodle, e- mail, FB, dysk  

w chmurze 

lekcje zgodnie z planem, kontakt 
do godz. 16.00  

17 Koralewski Damian e- dziennik, e- mail, portale 
społecznościowe, telefon 

znany rodzicom, sms 

 kontakt nieograniczony 

18 Kotwicka Kamila e- dziennik, Messenger kontakt 8.00- 16.00 

19 Krajewska Iwona  e- dziennik, e- mail  kontakt 8.00- 21.00 

20 Kroplewska Anna e- dziennik, FB, telefon 
znany rodzicom, sms, 

Messenger 

 kontakt nieograniczony 

21 Kucharska – Gulcz Ilona e- dziennik, e- mail, 
Messenger 

lekcje zgodnie z planem, 
dodatkowy kontakt do godz. 

15.00 

22 Kuczkowska Jolanta e- dziennik, Messanger  kontakt 8.00- 16.00 i wg potrzeb 

23 Kwidzyńska Agnieszka e- dziennik, FB, Messenger  kontakt 8.00- 20.00 

24 Ługowski Rafał  e- dziennik, e-mail kontakt 8.00- 15.00 

25 Maciaszek Krzysztof e- dziennik, telefon znany 
rodzicom 

 kontakt 8.00- 16.00 i wg potrzeb 

26 Morańska Elżbieta e- dziennik, komunikator 
Hangoust, e- mail 

 kontakt 8.00- 16.00 i wg potrzeb  

27 Orylska Beata  e- dziennik, telefon znany 
rodzicom, sms, Messanger, 

e- mail, przekazywanie 
materiałów  w wersji 

papierowej 

kontakt 8.00- 20.00 

28 Redmerska Marta e- dziennik, media 
społecznościowe 

 kontakt 8.00-16.00 i wg potrzeb 

29 Rosłonowski Jarosław e- dziennik, FB, Messenger, 
telefon znany rodzicom, sms, 

platforma Moodle 

lekcje zgodnie z planem, 
dodatkowy kontakt do godz. 

17.00 

30 Rygielska Agnieszka e- dziennik, WhatsApp, 
Skype, telefon znany 

rodzicom 

kontakt nieograniczony 

31 Romanowska Ilona e- dziennik, e- mail, 
Messenger 

kontakt 8.00- 16.00 

32 Smużyński Marek e- dziennik, FB, Messenger kontakt 8.00- 17.00 

33 Śrutkowska Elżbieta e-dziennik, telefon znany 
rodzicom, e- mail 

kontakt 8.00- 19.00 



 

34 Szymańska Małgorzata e- dziennik, platforma 
Google classroom, e- mail 

kontakt 8.00- 16.00 

35 Szymański Roman e- dziennik, Padlet, e- mail, 
Google Classroom, 
formularze Google 

 kontakt 8.00- 16.00 

36 Warot Kamila e- dziennik, platforma 
Google classroom, 

Messenger, e- mail, Kahoot 

Kontakt 8.00-16.00 

37 Witkowska Anna e- dziennik kontakt 8.00- 16.00 

38 Zajączkowski Marek e- dziennik, telefon znany 
rodzicom, e- mail 

 kontakt nieograniczony 

39 Znaniecka Magdalena  e- dziennik, Messenger,  
e- mail,  wysyłanie kart 

pracy, linków  

 kontakt nieograniczony 

40 Żuchowska Ewa e- dziennik, e- mail, telefon 
znany rodzicom, sms, 

Messenger 

7.30- 15.00, dodatkowy kontakt 
wg potrzeb 

41 
Rumińska  - Rudewicz Anna telefon znany rodzicom, 

Messenger  
 kontakt nieograniczony 

 

 

Dodatkowa praca w godzinach popołudniowych i wieczornych: odpisywanie ma maile, wiadomości  

w e- dzienniku, przygotowanie do zajęć, sprawdzanie prac uczniów.  


