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Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie, 
 

Mamy teraz trudny i niespodziewany czas – czas bez przychodzenia do szkoły, czas kwarantanny. Nie 

jesteście jednak Państwo sami. Sytuacja, w której się znaleźliśmy, uniemożliwia nam systematyczne 

spotkania z Waszymi dziećmi oraz z Państwem.  

Jednak chcemy przypomnieć, że mogą Państwo i Państwa Dzieci kontaktować się z nami za pomocą  

e-dziennika. 

Zachęcamy również do tego, aby czas bez formalnych zajęć szkolnych wykorzystać do rozmów z dziećmi, 

w tym spokojnego i rzeczowego wytłumaczenia zaistniałej sytuacji, a także umacniania wzajemnych, 

pozytywnych relacji oraz oczywiście wykonywania wszelkich zadań zlecanych przed nauczycieli 

przedmiotu. 

 

 Dlatego też zespół psychologów, pedagogów oraz terapeutów pedagogicznych jest do Państwa 

dyspozycji od poniedziałku do piątku i proponuje Państwu następujące formy kontaktu: 

 

Psycholog klas 1-4 p. Izabela Wisznia (konsultacje dla uczniów i rodziców  przez dziennik elektroniczny w 

godzinach 8.00-12.30) 

Pedagog klas 1-4 p. Wanda Rzepczyńska (konsultacje dla uczniów i rodziców  przez dziennik 

elektroniczny w godzinach 8.00-12.30 ) 

Psycholog klas 5-8 p. Alicja Jesionowska (konsultacje dla uczniów i rodziców 10.00 - 12.30 i 15.00 - 17.00  

przez platformę vulcan , mail psycholog.jablonna@gmail.com, telefon na czas nauki zdalnej  600 99 01 69) 

Pedagog klas 5-8 p. Magdalena Ceckowska (konsultacje dla uczniów i rodziców  przez dziennik 

elektroniczny w godzinach 9.00-13.30) 

 

Terapeuta pedagogiczny p. Agnieszka Gawrońska (konsultacje za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego w godzinach 9.00 - 13.30) 

 

Terapeuta pedagogiczny p. Justyna Pacuła (konsultacje dla uczniów i rodziców przez dziennik 

elektroniczny w godzinach 8.00- 12.30.) 

 

Logopeda klas 1-8 p. Ewa Skonieczna (konsultacje dla uczniów i rodziców  przez dziennik elektroniczny w 

godzinach 9.30-10.30) 

 

 Logopeda klas p. Jolanta Prusińska (konsultacje dla uczniów i rodziców w godzinach 8.00- 12.30 przez 

dziennik elektroniczny bądź telefonicznie 723 733 682) 

 

Terapeuta SI p. Marzena Skrzypkowska (konsultacje dla uczniów i rodziców od poniedziałku do piątku w 

godzinach 8.00-13.00) 

  

Życzymy Państwu zdrowia i spokoju 

Zespół psychologów, pedagogów i terapeutów                                                                 
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