
Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających  

do Przedszkola z Oddziałami Specjalnymi i z Oddziałami Integracyjnymi nr 48 

w Zabrzu 

Dyrektor Przedszkola z Oddziałami Specjalnymi i z Oddziałami Integracyjnymi nr 48 w Zabrzu informuje, 

że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ograniczony jest obowiązek świadczenia pracy przez 

nauczycieli na terenie przedszkola od 25.03.2020 r. 

Dyrektor udostępnia adresy mailowe i telefony rodziców/opiekunów prawnych nauczycielom 

pracującym w przedszkolu, w celu realizacji zadań przedszkola z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość.  

Wszelkie aktualizacje danych kontaktowych prosimy niezwłocznie przekazać nauczycielom 

wychowawcom. 

Nauczyciele będą  informować Państwo o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji 

przez dziecko w domu. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej nauczyciele będą 

udostępniać materiały do pracy z dzieckiem, w szczególności te rekomendowane przez Ministerstwo 

Edukacji Narodowej , a także emitowane w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i 

Polskiego Radia. 

Prosimy o załatwianie spraw drogą mailową pod adresem 

sekretariat@p48.zabrze.pl 

Proponujemy także kontakt mailowy z nauczycielami, którzy świadczą pracę z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  

 

nazwisko i imię adres email 
  

Adamczyk Katarzyna kadamczyk@p48.zabrze.pl 

Bartosz Bianka bbartosz@p48.zabrze.pl 

Broź Anna abroz@p48.zabrze.pl 

Cieśla Martyna mciesla@p48.zabrze.pl 

Dąbrowska Katarzyna kdabrowska@p48.zabrze.pl 

Dudek Aleksandra adudek@p48.zabrze.pl 

Durczyńska Barbara bdurczynska@p48.zabrze.pl 

Faltyn Dominika dfaltyn@p48.zabrze.pl 

Gałbas Agnieszka agalbas@p48.zabrze.pl 

Handzlik Małgorzata mhandzlik@p48.zabrze.pl 

Henig Agnieszka ahenig@p48.zabrze.pl 

Iskrzycka Magdalena miskrzycka@p48.zabrze.pl 

Jajecznica-Lukosz Karolina klukosz@p48.zabrze.pl 

Janusz Katarzyna kjanusz@p48.zabrze.pl 

Kempara Katarzyna kkempara@p48.zabrze.pl 

Konik Mirosław mkonik@p48.zabrze.pl 

Kossowska Beata bkossowska@p48.zabrze.pl 

Krupińska Agnieszka akrupinska@p48.zabrze.pl 

mailto:sekretariat@p48.zabrze.pl


 
Niezależnie od przyjętych zasad organizacji pracy przedszkola, wszystkie bieżące decyzje dyrektora w 
zakresie wykonywania pracy zdalnej uzależnione będą  od dalszego rozwoju sytuacji w kraju, w 
szczególności od decyzji władz i obowiązków ustawowych nałożonych na obywateli związanych z 
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COVID-19. 

Wszelkie propozycje prosimy przekazywać bezpośrednio do wychowawców grup. 

 

Życzymy dużo zdrowia dla wszystkich naszych dzieci, rodziców. 

Mamy nadzieję , że spotkamy się wkrótce w przedszkolu 

Z wyrazami szacunku 

Jolanta Kosczielny- dyrektor przedszkola 

Krzyżanowska Anna akrzyzanowska@p48.zabrze.pl 

Kulka – Gudaniec Katarzyna kgudaniec@p48.zabrze.pl 

Lipa Karina klipa@p48.zabrze.pl 

Leśniewicz Małgorzata mlesniewicz@p48.zabrze.pl 

Łuka Anna aluka@p48.zabrze.pl 

Majgier Patrycja pmajgier@p48.zabrze.pl 

Majnusz Anna amajnusz@p48.zabrze.pl 

Mazur – Wdowska Monika mwdowska@p48.zabrze.pl 

Michalska Anna amichalska@p48.zabrze.pl 

Michalska Ewa emichalska@p48.zabrze.pl 

Michoń Karolina kmichon@p48.zabrze.pl 

Mogielnicka Dominika dmogielnicka@p48.zabrze.pl 

Mucha Katarzyna kmucha@p48.zabrze.pl 

Myller Beata bmyller@p48.zabrze.pl 

Nuckowska Marta mnuckowska@p48.zabrze.pl 

Ordon Małgorzata mordon@p48.zabrze.pl 

Ostaszewska Irena iostaszewska@p48.zabrze.pl 

Pędzik Bożena bpedzik@p48.zabrze.pl 

Pietras – Koralewska Marzenna mkoralewska@p48.zabrze.pl 

Róg Rafał rrog@p48.zabrze.pl 

Ryrych  Anna aryrych@p48.zabrze.pl 

Sowa Dorota dsowa@p48.zabrze.pl 

Stajer Aleksandra astajer@p48.zabrze.pl 

Stańko Monika mstanko@p48.zabrze.pl 

Sułek Agnieszka asulek@p48.zabrze.pl 

Szczygieł Natalia nszczygiel@p48.zabrze.pl 

Szymczyk Magdalena mszymczyk@p48.zabrze.pl 

Tomczyk Monika mtomczyk@p48.zabrze.pl 

Urbanowicz Dorota durbanowicz@p48.zabrze.pl 

Żyłka Anna azylka@p48.zabrze.pl 


