
Grafik pracy specjalistów z SP nr 25 we Wrocławiu  

w czasie edukacji zdalnej 

 

LOGOPEDZI 
 

Agnieszka Kostuń 

 

Poniedziałek  11.30 – 15.30 

11.30 – 15.30   indywidualne i grupowe zajęcia logopedyczne (online) 

 

Wtorek  9.00 – 14.00 

9.00 – 10.00   zajęcia indywidualne w ramach edukacji włączającej (online) 

10.00 – 14.00   indywidualne i grupowe zajęcia logopedyczne (online) 

 

Środa  9.00 – 13.00 

9.00 – 13.00 - indywidualne i grupowe zajęcia logopedyczne (online) 

 

Czwartek   

11.00 – 12.00   indywidualne i grupowe zajęcia logopedyczne (online) 

12.00 – 13.00  zajęcia w klasie 2d (online) 

13.00 – 16.00   indywidualne i grupowe zajęcia logopedyczne (online) 

 

Piątek   9.00 – 13.00 

9.00 – 13.00   indywidualne i grupowe zajęcia logopedyczne (online) 

 

Ewa Leszczyńska 

 

Poniedziałek  9.00 – 14.00 

9.00 – 10.00   zajęcia logopedyczne indywidualne (online) 

10.00 – 11.00   zajęcia logopedyczne w szkole (stacjonarne) 

11.00 – 14.00   zajęcia logopedyczne indywidualne (online) 

 

Wtorek   9.00 – 13.00 

9.00 – 13.00   zajęcia logopedyczne indywidualne (online) 

 

Środa   8.00 – 12.00 

8.00 – 11.00   zajęcia logopedyczne indywidualne (online) 

11.00 – 12.00   zajęcia logopedyczne w szkole (stacjonarne) 

 

Czwartek   9.00 – 14.00 

9.00 – 10.00   zajęcia logopedyczne w szkole (stacjonarne) 

10.00 – 14.00   zajęcia logopedyczne indywidualne i zespołowe (online) 

 

Piątek   10.30 – 12.30 

10.30 – 12.30  zajęcia logopedyczne indywidualne (online) 
 

Agnieszka Łazarska 

 

Poniedziałek   08.30 – 14.00 Przedszkole nr 11 

8.30 -9.00        WWR – zajęcia logopedyczne  zajęcia stacjonarne  

9.00-13.00       Zajęcia logopedyczne - stacjonarne 

13.00-14.00     Zajęcia logopedyczne 0a- stacjonarne 

 



Wtorek  08.00 – 14.00 Przedszkole nr 11, Szkoła 25 

8.00 – 8.30         Zajęcia  indywidualne  uczeń kl. 1d , sala nr 16  

8.30 -  9.00        WWR – zajęcia logopedyczne  zajęcia stacjonarne  

9.00-13.00         Zajęcia logopedyczne - stacjonarne 

13.00-14.00      Zajęcia logopedyczne 0b- stacjonarne 

 

Środa  8.00 – 12.00  

 8.00 – 12.00   Zajęcia indywidualne ( online) 

 

Czwartek 11.00 – 16.00 

11.00 – 12.00   Zajęcia indywidualne ew+, uczeń kl.2d ( online) 

12.00 – 16.00   Zajęcia indywidualne ( online) 

 

Piątek  8.00 – 13.00 

8.00 -9.30   Zajęcia indywidualne ( online) 

9.30 – 10.30   Zajęcia indywidualne ew+, uczeń kl.7d ( online) 

10.30 – 13.00    Zajęcia indywidualne ( online) 

 

PEDAGODZY  
 

Aneta Bukowska 

 

Poniedziałek  7.30 -11.00 

7.30 -9.25                       zajęcia w ramach ppp (online) 

9.25 - 11.00                    zajęcia w ramach ppp (stacjonarnie) 

 

Wtorek  7.30 -12.00 

7.30 - 11.15                     zajęcia w ramach ppp (online) 

11.15 - 12.00                   zajęcia w ramach ppp (stacjonarnie) 

 

Środa   10.15 - 14.15 

10.15 - 14.15                   zajęcia w ramach ppp (online) 

 

Czwartek  12.00 - 16.00 

12.00 -15.00                    zajęcia w ramach ppp (online) 

15.00 - 16.00                   zajęcia w ramach ppp (stacjonarnie) 

16.00 - 17.00 (1h)*         konsultacje dla uczniów i rodziców (stacjonarnie)                    

 

Piątek   11.00 - 17.00 

11.00 - 12.00                  zajęcia w ramach ppp (online) 

12.00 -17.00                   zajęcia w ramach ppp (stacjonarnie) 

 

 

 

Paulina Lew 

 

Poniedziałek   10.30 – 17.00  

10.30 - 11.15   konsultacje dla uczniów i rodziców stacjonarne  

11.15 - 13.15   zajęcia w ramach ppp (online) 

13.15 – 14.00   doradztwo zawodowe 7 G (online) 

14.15 – 14.45   zajęcia w ramach ppp (stacjonarnie) 

15.10 - 15.55   doradztwo zawodowe 7 F (online) 

15.55 - 17.00    konsultacje dla uczniów i rodziców stacjonarne 

 

Wtorek  9.15 - 16.00 

9.15 – 14.15   zajęcia w ramach ppp (online) 

14.15 – 15.00   doradztwo zawodowe  7 B (online) 



15.10-16.10   zajęcia indywidualne (online) 

 

Środa   7.30 – 12.15 

7.30 – 8.30   zajęcia w ramach ppp (online) 

8.30 – 9.15   doradztwo zawodowe  7 E (online) 

9.15 – 12.15   zajęcia w ramach ppp (online) 

 

Czwartek  10.15 – 15.00 

9.15 – 14.15   zajęcia w ramach ppp (online) 

14.15 – 15.00   doradztwo zawodowe  7 A (online) 

 

Piątek   8.00 – 12.00 

8.00 – 12.00  zajęcia w ramach ppp (online) 

 

Beata Wolańska 

 

Poniedziałek  9.30 – 15.00 

 

9.30- 11.00   zajęcia w ramach ppp (online) 

11.00-12.00   zajęcia indywidualne (online) 

12.10 – 12.55   matematyka kl. 4a (online) 

13.00- 14.00   zajęcia w ramach ppp (online) 

14.15 – 15.00   doradztwo zawodowe 8d (online) 

 

Wtorek  08.30 – 15.00 

8:30- 9:15   matematyka kl. 4a (online) 

9.30-13.00   zajęcia w ramach ppp (online) 

13:15-14:00  zajęcia wyrównawcze z matematyki klasy 5   

(możliwość prowadzenia zajęć stacjonarnie) 

14:15-15:00    doradztwo zawodowe 8c (online) 

 

Środa  09.25 – 17.00 

9:25-11:05    matematyka kl. 4a (online),  matematyka kl. 4d (online) 

11:05-12:05  zajęcia indywidualne (online) 

12.05- 14.15  zajęcia w ramach ppp (online) 

14:15-15:00  doradztwo zawodowe 8c (online) 

15.00-17.00 (2h)* konsultacje dla uczniów i rodziców stacjonarne 

 

Czwartek 07.30 – 15.00 

7:30- 8:15  matematyka kl. 4a (online) 

8.30-14.00  zajęcia w ramach ppp (online) 

14.00-15.00  zajęcia indywidualne (online) 

 

Piątek  07.30-14.00 

7.30-14.00  zajęcia w ramach ppp (online) 

 

 

 


