
ZAŁĄCZNIK NR 9 DO ZARZĄDZENIA DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM EDUKACJI IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA Z DNIA 30 SIERPNIA 2021 R. 

 

 

PROCEDURA KOMUNIKOWANIA SIĘ NA DRODZE: 
NAUCZYCIEL-DYREKTOR, NAUCZYCIEL-RODZIC 

Aktualizacja: 25 września 2021 r. (dotyczy zmienionych adresów e-mail) 
 
 
 
Sprawna komunikacja z rodzicami w czasie pandemii pomoże szybko zadziałać w sytuacji 
zagrożenia zdrowia. Najszybszą formą komunikacji nauczyciela z rodzicem i rodziców 
z nauczycielem lub dyrektorem w okresie pandemii jest kontakt telefoniczny, a jeśli jest 
niemożliwy, to poczta elektroniczna. 
 
 

Wykaz adresów e-mailowych nauczycieli 
Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza 

Nazwisko i imię [Kod] Adres e-mail 
Amroziak Anna [Ar] anna.amroziak@zsce.pl 
Baranowska Marta [MB] marta.baranowska@zsce.pl 
Biernacki Bartłomiej [BB] bartlomiej.biernacki@zsce.pl 
Borowska Teresa [TB] teresa.borowska@zsce.pl 
Brzeska-Walczak Elżbieta [EB] elzbieta.brzeska@zsce.pl 
Brzozowska Agnieszka [Br] agnieszka.brzozowska@zsce.pl 
Bucholc Monika [SN] monika.bucholc@zsce.pl 
Byszewski Grzegorz [GB] grzegorz.byszewski@zsce.pl 
Byttner Sylwia [Sy] sylwia.byttner@zsce.pl 
Cymerman Krzysztof [KC] krzysztof.cymerman@zsce.pl 
Dmochowska Anna [Dm] anna.dmochowska@zsce.pl 
Dudek Agnieszka [DA] agnieszka.dudek@zsce.pl 
Duszczyk Marcin [MD] marcin.duszczyk@zsce.pl 
Dymek Anna [AD] anna.dymek@zsce.pl 
Falkowska Beata [BF] beata.falkowska@zsce.pl 
Fronczyk Magdalena [MF] magdalena.fronczyk@zsce.pl 
Gieres Waldemar [WG] waldemar.gieres@zsce.pl 
Grabarczyk Monika [MG] monika.grabarczyk@zsce.pl 
Jankowska Elżbieta [EJ] elzbieta.jankowska@zsce.pl 
Jarząbek-Kościuk Małgorzata [MJ] malgorzata.jarzabek@zsce.pl 
Jędrzejewska Renata [RJ] renata.jedrzejewska@zsce.pl 
Kacprzak Daria [DK] daria.kacprzak@zsce.pl 
Kajkowski Waldemar [WK] waldemar.kajkowski@zsce.pl 
Klikczyńska Kalina [KK] kalina.klikczynska@zsce.pl 
Kluska Emilia [EM] emilia.kluska@zsce.pl 
Kłębek Eliza [Kł] eliza.klebek@zsce.pl 
Kobylińska Agata [AK] agata.kobylinska@zsce.pl 
Kokoszczyńska Anna [KA] anna.kokoszczynska@zsce.pl 
Kosiński Marek [KM] marek.kosinski@zsce.pl 
Kozera Barbara [BK] barbara.kozera@zsce.pl 



Koziczyńska Marta [MK] marta.koziczynska@zsce.pl 
Kuśmierczyk Janusz [JK] janusz.kusmierczyk@zsce.pl 
Lewandowska Katarzyna [LK] katarzyna.lewandowska@zsce.pl 
Malanowska Luiza [LM] luiza.malanowska@zsce.pl 
Malanowska Żaneta [ŻM] zaneta.malanowska@zsce.pl 
Michalska Anika [MI] anika.michalska@zsce.pl 
Michalska Jolanta [JM] jolanta.michalska@zsce.pl 
Misztela Monika [MM] monika.misztela@zsce.pl 
Murawska Joanna [MU] joanna.murawska@zsce.pl 
Nejman Marzena [Ne] marzena.nejman@zsce.pl 
Nisztor Mirosław [NM] miroslaw.nisztor@zsce.pl 
Nowak Krzysztof [KN] krzysztof.nowak@zsce.pl 
Nowakowska Magdalena [MN] magdalena.nowakowska@zsce.pl 
Olejniczak-Wrońska Katarzyna [KO] katarzyna.olejniczak@zsce.pl 
Paprocka Małgorzata [MP] malgorzata.paprocka@zsce.pl 
Paruszewski Damian [DP] damian.paruszewski@zsce.pl 
Pędraszewska-Knieć Dagmara [PD] dagmara.pedraszewska@zsce.pl 
Pikoń Marcin [Pi] marcin.pikon@zsce.pl 
Polok Monika [PM] monika.polok@zsce.pl 
Rędzińska Aleksandra [Ra] aleksandra.redzinska@zsce.pl 
Ruszkowska Ewelina [RE] ewelina.ruszkowska@zsce.pl 
Skiermański Marcin [SI] marcin.skiermanski@zsce.pl 
Staniszewska Ewa [ES] ewa.staniszewska@zsce.pl 
Stanuszkiewicz Agnieszka [St] agnieszka.stanuszkiewicz@zsce.pl 
Stempińska Bogumiła [BS] bogumila.stempinska@zsce.pl 
Walter Katarzyna [Wr] katarzyna.walter@zsce.pl 
Więcek Konrad [KW] konrad.wiecek@zsce.pl 
Wiktorowska Magdalena [MW] magdalena.wiktorowska@zsce.pl 
Wiśniewska Renata [RW] renata.wisniewska@zsce.pl 
Wiśniewski Tomasz [TW] tomasz.wisniewski@zsce.pl 
Wojtas-Żaglewska Anna [ŻA] anna.wojtas@zsce.pl 
Wrześniewska Wioletta [WW] wioletta.wrzesniewska@zsce.pl 
Zabrodzka Dorota [ZD] dorota.zabrodzka@zsce.pl 
Zawadzka Gabriela [GZ] gabriela.zawadzka@zsce.pl 
Zielińska Agnieszka [AZ] agnieszka.zielinska@zsce.pl 
Żaczek Aleksanda [AŻ] aleksandra.zaczek@zsce.pl 

 
1. Nauczyciele zobowiązani są zwrócić się do rodziców o potwierdzenie aktualnych numerów 

telefonów, adresów zamieszkania, by móc się z nimi kontaktować w sytuacji koniecznej, 
tj. stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia.  

2. Nauczyciele ustalają z rodzicami, który z numerów telefonów będzie służył do szybkiej 
komunikacji z nimi w razie potrzeby.  

3. Nauczyciele przekazują rodzicom numery telefonów do: dyrektora – 697 970 065, szkoły 
– (24) 365 86 32, służące do szybkiej komunikacji. 

4. Nauczyciele udostępniają w razie potrzeby dyrektorowi dane o numerach telefonu 
dotyczących szybkiej komunikacji w formie zestawienia. 

 
 
 
 



 
KONTAKT Z OSOBAMI TRZECIMI 

 
1. Należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.  
2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią pracownik szkoły 

powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co najmniej 
1,5 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczek oraz maseczki 
ochronnej. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z uczniami.  

3. Przebywanie osób spoza szkoły w budynku może mieć miejsce wyłącznie w wyznaczonym 
do tego obszarze: portiernia, wyłącznie pod warunkiem korzystania ze środków ochrony 
osobistej (rękawiczki, osłona ust i nosa) oraz środka dezynfekującego. 

4. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce, zwłaszcza, jeżeli 
osoba taka wykazywała objawy chorobowe. W przypadku stosowania rękawiczek powinny 
być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia 
rękawiczek.  

 
II. POZOSTAŁE REGULACJE 

 
1. Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 będą 

przekazywane rodzicom w miarę potrzeby poprzez wiadomości SMS na podane przez nich 
numery telefonów komórkowych lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego.  

2. Na tablicy informacyjnej przy portierni znajdują się aktualne numery telefonów do: organu 
prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb 
medycznych, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia w szkole 
objawów chorobowych.  

 


