
Przedmiot Nauczyciel Dzień tygodnia Szczegóły

język angielski Daniłowicz Barbara W środy 13.00-14.00, konsultacje dla IV TE  Zajęcia będą odbywać się na Microsoft Teams.

prowadzenie rachunkowości Jaskuła Anna 

Konsultacje dla absolwentów TE przygotowujące do egzaminu zawodowego z prowadzenia 

rachunkowości będą odbywały się zgodnie z planem  lekcyjnym: wtorek 10.55-11.40, środa  9.50-

10.35, piątek 11.50-13.30

Formy kontaktu: e-mail: anna.jaskala@diakonia.pl, telefon, Whatsapp, Microsoft  

Teams (zamieszczanie materiałów).

matematyka Jeszka Mirosława 
Konsultacje w ramach planu lekcji, tzn.: 4TE - pon. l. 5, wt. l. 5 i 6 (stała dodatkowa lekcja od 

początku roku), pt. l. 4; 3LO+3LOI - pon. lek. 2, wt. l. 2 i 3, śr. l 5, czw. l. 4.
Zajęcia będą odbywać się na Microsoft Teams.

geografia Kawalec Grażyna W każdy wtorek w godzinach 9.00-11.00.
Konsultacje z geografii dla absolwentów klasy IV TE; e-mail: 

grazyna.kawalec@diakonia.pl 

język polski Knap Halina Poniedziałek - 12.35 - 13.20, wtorek 12.00 - 12.45, środa 12.45 – 13.30 Zajęcia będą odbywać się na Microsoft Teams.

język niemiecki Leonarska Malgorzata 
Konsultacje z języka niemieckiego  dla  absolwentów kl. IV TE, III LO i oraz III LO odbywać się 

będą codziennie w godz. 9.00-10.00
Zajęcia będą odbywać się na Microsoft Teams.

język angielski Mickiewicz Marta 

Konsultacje z języka angielskiego dla  maturzystów kl. III LOi będą odbywać się w  dniach: - 

poniedziałek  w godzinach 12.00-13.00 - środa w godzinach 12.00-14.00, natomiast konsultacje 

dla maturzystów kl. III LO w dniach: - środa: 10.00-12.00, - czwartek w godzinach 10.00-11.00.

Forma i metody zajęć będą dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów.                            

W uzgodnieniuz maturzystami, będą realizowane za pomocą Microsoft Teams, e-

mail:marta.mickiewicz@diakonia.pl,

lub telefonicznie.

język polski Nowak Barbara Poniedziałki: 12.45- 13.30, środy: 8.55-9.40, czwartki: 13.40-14.55
Przygotowanie do matury ustnej: absolwenci klasy  4 TE poziom podstawowy; 

absolwenci klasy   4 TE; e-mail barbara.nowak@diakonia.pl 

historia Wełna Kamil Poniedziałki godz. 14.00-16.00 Konsultacje za pośrednictwem e-maila; kamil.welna@diakonia.pl, telefonu i skypa.

zastosowanie programów 

finansowo-księgowych
Zając Danuta Poniedziałek godz. 9.15 - 10.45, środa  godz. 11.50 - 13.20  Formy kontaktu: telefonicznie,  e-mail: danuta.zajac@diakonia.pl

Konsultacje rozpoczęły się 27.04.2020 r. i bedą trwać do  czasu rozpoczęcia egzaminów maturalnych i zawodowych – 8.06.2020 r.

Aktualizacja - Konsultacje dla absolwentów Liceum Ogólnokształcącego Integracyjnego, Liceum Ogólnokształcącego

i Technikum Ekonomicznego


