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Imię Nazwisko 

  

 Formy  konsultacji nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żyrardowie 

 

Marzenna Marjańska 
Kontakt telefoniczny 510087006 od poniedziałku do piątku w godz.8.00-16.00  

lub  przez e-dziennik Vulcan , a także 
e-mail: marzena.marjanska@zsp2zyrardow.pl   

Beata Duda 
Rodzice i uczniowie :przez e- dziennik i e-mail beata.duda@zsp2zyrardow.pl od poniedziałku do piątku 

 

Monika Jeż 
e-mail: monika.jez@zsp2zyrardow.pl 

 

Katarzyna Bocianowska 

 
e-mail: katarzyna.bocianowska@zsp2zyrardow.pl , aplikacja hangouts (wystarczy mail do czatu) lub 

przez e-dziennik. 
 

Karolina Bońkowska 
e-mail: karolina.bonkowska@zsp2zyrardow.pl 

od poniedziałku do piątku  
 

Beata Czajkowska-Osial 
e-mail: beata.czajkowska-osial@zsp2zyrardow.pl 

od poniedziałku do piątku kontakt z rodzicami poprzez messengera i telefon.  
 

Anna Detka 
  e-mail : anna.detka@zsp2zyrardow.pl 

 

Ewa Częścik 
e-mail : ewa.czescik@zsp2zyrardow.pl 

 

Marta Dukaczewska 
od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00 pod adresem mailowym: marta.dukaczewska@zsp2zyrardow.pl   lub  

poprzez e-dziennik i messenger 
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Ewa Fatalska 
 e-mail : ewa.fatalska@zsp2zyrardow.pl lub e-dziennik Vulcan 

 

Mariusz Frontczak 
e- mail: mariusz.frontczak@zsp2zyrardow.pl 

 

Marcin Gmurczyk 
Rodzice i uczniowie :e - dziennik oraz maile całą dobę na adres: marcin.gmurczyk@zsp2zyrardow.pl 

Odpowiedzi udzielam od poniedziałku do piątku w godzinach 8 - 16. 
 

Anna Grochowalska 
anna.grochowalska@zsp2zyrardow.pl 

 

Elżbieta Jarosz 
e- mail elzbieta.jarosz@zsp2zyrardow.pl 

 

Marzena Jankowska 
 

telefonicznie pod nr 505 860 808 i mailowo: marzena.jankowska@zsp2zyrardow.pl 

Monika Jeż 
e-mail: monika.jez@zsp2zyrardow.pl 

 

Ewa Jędrzejewska 
ewa.jędrzejewska@zsp2zyrardow.pl 

 

Agnieszka Klocińska 
 

e-mail: agnieszka.klocinska@2zsp2zyrardow.pl lub telefonicznie;  
 

Daria Kołodziejak 
Uczniowie, rodzice i nauczyciele- stosownie do potrzeb:e- mail: daria.kolodziejak@zsp2zyrardow.pl 

 

Aldona Krawczyńska 

Uczniowie i rodzice: 
pod adresem mailowym: aldona.krawczynska@zsp2zyrardow.pl 

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 17.00, ewentualnie wiadomość na fb naszej szkoły 
https://www.facebook.com/zsp2zyrardow/  

 

Małgorzata Lesiak 
Uczniowie i rodzice: 

pod adresem mailowym: malgorzata.lesiak@zsp2zyrardow.pl 
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od poniedziałku do piątku 
W godzinach zajęć zgodnie z planem lekcyjnym 

Paulina Nowecka e-mail: paulina.nowecka@zsp2zyrardow.pl 

Jakub Markowski 
e-mail markowski.jakub@wp.pl 

dostępność od poniedziałku do –piątku w  godz 8.0-16.00 

Marzena Muszyńska 
Uczniowie  i rodziców uczniów klas 4-7 , nauczyciele : poniedziałek - piątek, w godz. 8.00 - 13.00 

e-mail: marzena.muszynska@zsp2zyrardow.pl 

Anna Misiak e-mail: anna.misiak@zsp2zyrardow.pl 

Monika Oskiera 
e-mail: monika.oskiera@zsp2zyrardow.pl 

 

Ewa 
Osuchowska-

Florczak 
e-mail: ewa.osuchowska-florczak@zsp2zyrardow.pl 

Joanna Pawelec-Stańczak 
 

e-mail: joanna.pawelec@zsp2zyrardow.pl 
 

Piotr Pietrzak 
e-mail: piotr.pietrzak@zsp2zyrardow.pl 

 

Violetta Pilorz 
 

 e-mail: violetta.pilorz@zsp2zyrardow.pl  
 

Bożena Piotrowska 
 

e-mail:  bozena.piotrowska@zsp2zyrardow.pl 
tel.508791404 

Ewa Polańczyk 
e-mail: ewa.polanczyk@ zsp2zyrardow.pl 

 

Klaudia Różańska 
codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach zgodnych z planem lekcji  e-mail: klaudia.rozanska@zsp2zyrardow.pl 

Anna Sentowska 
Zgodnie z tygodniowym planem zajęć klasye-mail: anna.sentowska@zsp2zyrardow.pl 
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Jerzy Skoczyński 
jerzy.skoczynski@zsp2zyrardow.pl 

 

Malwina Sokulska 
kontakt z rodzicami telefoniczny oraz przez messenger oraze-mail:  malwina.sokulska@zsp2zyrardow.pl 

 

Barbara Szczerbińska 
 

e-mail: barbara.szczerbińska@ zsp2zyrardow.pl 

Edyta Traczyk 

 
Rodzice i uczniowie: pod adresem mailowym: edyta.traczyk@zsp2zyrardow.pl 
oraz przez komunikator społeczny messenger i grupa zamknięta na facebooku.  

 

Krzysztof Waśkowski 
e-mail: krzysztof.waskowski@ zsp2zyrardow.pl 

 

Karolina Woźniak 

e-mail: karolina.woźniak@zsp2zyrardow.pl 

 

Maja Witecka 
 

e-mail: maja.witecka@zsp2zyrardow.pl 
 

Beata Wójcik 
 

 e-mail: beata.szymanska@zsp2zyrardow.pl    
 

Anna Wysocka 
email anna.wysocka@zsp2zyrardow.pl 

 

Ewa Wysocka 
 

email ewa.wysocka@zsp2zyrardow.pl 
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