
 

 

Zarządzenie nr 10/2020/2021 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im Bohaterów walk nad Bzurą 1939 roku  

w Kocierzewie Południowy 

z dnia 23 października 2020 roku 

 

w sprawie zapewnienia uczniom lub rodzicom konsultacji z nauczycielami 

prowadzącymi zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

Na podstawie § 1 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 

marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 493 z późn. zm.), 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1.  Ustalam formę i terminy konsultacji z nauczycielami prowadzącymi 

zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, stanowiące 

załącznik do zarządzenia. 

 

§ 2. Zobowiązuje się wychowawców oddziałów klasowych do zapoznania 

uczniów lub rodziców z załącznikiem, o którym mowa w § 1. 

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się nauczycielom prowadzącym zajęcia 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi z dniem 26 października 2020 roku. 

.  

 

  

 

 



 

 

Załącznik do Zarządzenia nr 10/2020/2021Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kocierzewie 

Południowym  z dnia 23 października 2020 roku 

 

Forma i termin konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

  

 

l.p. Nazwisko i imię Dzień i godziny konsultacji Forma konsultacji 

(zdalna/stacjonarna) 

1 Cieślak 

Agnieszka 

środa 14:30-15:15 zdalnie platforma Teams 

2 Fidrych Cezary czwartek 15.00-16.00 zdalnie platforma Teams 

3 Kędziora Aneta środa 14:30-15:15 zdalnie platforma Teams 

4 Kochanek Anna piątek 14.00-15.00 zdalnie MS Teams, 

stacjonarnie w um. ter. 

5 Kowalik Jolanta wtorek  14.00 - 14.45 zdalnie MS Teams/stacjon. 

w umów. term. 

8 Kunat Renata wtorek  14.00 - 14.45 zdalnie platforma Teams 

10 Lus Paulina poniedziałek 14.00-14.45 zdalnie platforma Teams 

11 Maliszewska 

Agnieszka 

poniedziałek 16.00-16.45 zdalnie platforma Teams 

12 Marzec Liliana piątek 14.00-15.00 zdalnie platforma 

Teams/telefonicznie 

13 Modzelewska 

Magdalena 

poniedziałek 13.00-13.45 zdalnie platforma Teams 

14 Ozimek Elżbieta  wtorek 16.00-16.45 zdalnie platforma Teams 

15 Płuska Izabela czwartek 15.45-16.00 zdalnie platforma Teams 

17 Rokicka Elżbieta wtorek 15.30 - 16.15 zdalnie platforma Teams 

18 Rześna Beata wtorek 15.30 - 16.15 zdalnie platforma 

Teams/telefoniczne/ 

stacjon. po umów. term. 

19 Szymańska 

Joanna 

środa 14.00-14.45 zdalnie platforma Teams/ 

stacjon. po umów. term. 

21 Wójcik Karina piątek 14.00-15.00 zdalnie platforma Teams 

22 Wyszyńska 

Katarzyna 

wtorek 16.00 - 16.45 zdalnie platforma Teams 

23 Zaborska Anna poniedziałek 16.00-16.45 zdalnie platforma 

Teams/telefonicznie 

24 Zagórowicz Ewa wtorek  16.00 - 16.45 zdalnie MS Teams/stacjon. 

w umów. term. 


