
 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 1/2019-2020 

 

Harmonogram udostępniania materiałów e-learning (aktualizacja) 

obowiązuje od poniedziałku 30 marca 2020r. 

Materiał edukacyjny jest udostępniany wg poniższego harmonogramu do godz. 10:30 danego dnia. 

Połączenia dźwiękowo – wizyjne wg poniższego planu (ostatnia rubryka tabeli). 

 

Uwaga! Cyfra (2) przy nazwie zajęć oznacza, że będą udostępniane co 2 tyg. 

 

Klasa 0-3 Materiały edukacyjne wysyłane co najmniej trzy razy w tygodniu Połączenia dźwiękowo – wizyjne 
(telekonferencje z uczniami) 

PN Edukacja wczesnoszkolna  
 
Język angielski  

klasa 0a - godz. 16.00 - EW 
klasa 0b - godz. 15.00 - EW 

WT  klasa 1c - godz. 13.00 - EW 
klasa 2a - godz. 14.00 - EW 
 
klasa 2b - godz. 11.00 - j. angielski  

ŚR Edukacja wczesnoszkolna 
 
 
 
Język angielski 

klasa 3a - godz. 16.00 - EW 
klasa 3b - godz. 12.00 - EW 
 
klasa 2a - godz. 9.00 - j. angielski 
klasa 3a - godz.10.00 - j. angielski 
klasa 3b - godz.11.00 - j. angielski 
 



 

CZW   
PT Edukacja wczesnoszkolna 

 
 
 
Język angielski 

klasa 1a - godz. 16.00 
klasa 1b - godz. 17.00  
 
klasa 0a - godz. 10.00 - j. angielski 
klasa 0b - godz. 11.00 - j. angielski 
klasa 1a - godz. 10.00 - j. angielski 
klasa 1b - godz. 11.00 - j.angielski 
klasa 1c - godz. 12.00 - j. angielski 
 

 

Harmonogram udostępniania materiałów e-learning Telekonferencje z uczniami 

Klasa 4a 1 2 3 4 5  
PN j. polski matematyka przyroda plastyka (2) e-wf godz. 9.00 - j. angielski 

 
godz. 10.00 - matematyka 
 

WT j. niem/hiszp j. angielski inform (2)   godz. 12.00 - j. hiszpański (co 2 tygodnie od 
31.03) 
 

ŚR j. polski matematyka muzyka (2) z. z wychowawcą e-wf godz. 10.00 - j. polski 
 
godz. 13.00 - spotkanie z wychowawcą  
 

CZW j. polski j. angielski religia (2)   godz. 9.00 - j. niemiecki (co dwa tygodnie           
od 2.04) 



 

 
godz. 11.00 - j.angielski 
 

PT matematyka historia technika (2)    

 

Harmonogram udostępniania materiałów e-learning Telekonferencje z uczniami 

Klasa 4b 1 2 3 4 5  

PN j. niem/hiszp j. polski matematyka przyroda e-wf godz. 9.00 - j.angielski 
 
godz. 10.00 - j. niemiecki (co dwa tygodnie 
od 06.04) 
 
godz. 11.00 - j. hiszpański (co 2 tygodnie od 
30.03) 
 

WT j. angielski historia inform 
/wdżwr (2) 

   

ŚR j. polski matematyka muzyka (2) z. z wychowawcą e-wf godz. 10.00 - matematyka 
 
godz. 11.00 - j. polski 
 

CZW j. polski j. angielski religia (2)   godz. 11.00 - j. angielski 
 

PT plastyka (2) matematyka technika (2)   godz. 14.00 - spotkanie z wychowawcą 
 



 

 

Harmonogram udostępniania materiałów e-learning Telekonferencje z uczniami 

Klasa 5a 1 2 3 4 5  

PN j. polski j. angielski plastyka (2) przeds/wdżwr (2) e-wf godz. 10.00 - j.angielski 
 
godz. 12.00 - biologia (konsultacje co            
2 tygodnie od 30.03) 
 

WT j.niem/hiszp geografia matematyka muzyka  godz. 10.00 - j.angielski 
 
godz. 12.00 - matematyka 
 

ŚR j. polski historia  matematyka  z. z wychowawcą e-wf godz. 13.00 - spotkanie z wychowawcą 
 

CZW j. angielski matematyka inform (2) biologia  godz. 10.00 - j. niemiecki (co 2 tygodnie od 2 
kwietnia) 
 
godz. 10.00 - j. hiszpański (co 2 tygodnie od 
2.04) 
 

PT j. polski technika (2) religia (2)   godz. 10.00 - j. polski 
 
godz. 12.00 - historia (konsultacje co 2 
tygodnie razem z 5c od 3 kwietnia) 



 

 

Harmonogram udostępniania materiałów e-learning Telekonferencje z uczniami 

Klasa 5b 1 2 3 4 5  
PN matematyka j. polski j. angielski przeds/wdżwr (2) e-wf godz. 10.00 - j.angielski 

 
WT j. niem/hiszp geografia religia (2) muzyka (2)  godz. 10.00 - j.angielski  

 
godz. 11.00 - j. hiszpański (co 2 tygodnie od 
7.04) 

ŚR matematyka j. polski biologia z. z wychowawcą e-wf godz. 11.00 - biologia (konsultacje co 2 
tygodnie od 1.04) 
 
godz. 12.00 - język polski 
 
godz. 13.00 - spotkanie z wychowawcą  

CZW j. angielski inform (2) plastyka (2)   godz. 11.00 - j. niemiecki (co 2 tygodnie          
od 2. 04) 

PT matematyka j. polski historia technika (2)  godz. 11.00 - historia (co  2 tygodnie od 
3.04) 
 
godz. 12.00 - matematyka 

 

Harmonogram udostępniania materiałów e-learning Telekonferencje z uczniami 

Klasa 5c 1 2 3 4 5  



 

PN j. polski matematyka j. angielski przeds/wdżwr (2) e-wf godz. 11.00 - j.angielski 
 

WT j. niem/hiszp geografia plastyka (2) muzyka (2)  godz. 12.00 - biologia (konsultacje co 2 
tygodnie od 31.03) 
godz. 13.00 - j. hiszpański (co 2 tygodnie od 
31.03) 
 

ŚR matematyka j. polski historia z. z wychowawcą e-wf godz. 10.00 - język polski 
 
godz. 14.00 - spotkanie z wychowawcą 
 

CZW biologia j. angielski religia (2) informatyka (2)  godz. 10.00 - j.angielski 
 
godz. 12.00 - j. niemiecki (co 2 tygodnie od 
2.04) 

PT matematyka j. polski technika (2)   godz. 10.00 - matematyka 
 
godz. 12.00 - historia (konsultacje co 2 
tygodnie razem z 5a od 3.04) 

 

Harmonogram udostępniania materiałów e-learning Telekonferencje z uczniami 

Klasa 5d 1 2 3 4 5  
PN j. niem/hiszp j. polski j. angielski przeds/wdżwr (2) e-wf godz. 10.00 - j. niemiecki (co dwa tygodnie 

od 30.03.) 
 



 

godz. 10.00 - j. hiszpański (co 2 tygodnie od 
30.03) 
 
godz. 11.00  - j.angielski 
 

WT matematyka geografia plastyka (2) muzyka (2)  godz. 12.00 - matematyka 
 

ŚR historia matematyka j. polski z. z wychowawcą e-wf godz. 13.00 - język polski 
 

CZW j. angielski biologia inform (2)   godz. 10.00 - j.angielski  
 
godz. 11.00 - biologia (konsultacje co 2 
tygodnie od 2.04) 
 

PT technika (2) matematyka j. polski religia (2)  godz. 10.00 - spotkanie z wychowawcą 
 
godz. 13.00 - matematyka  
 

 

 

Harmonogram udostępniania materiałów e-learning Telekonferencje z uczniami 

Klasa 6a 1 2 3 4 5  
PN j. angielski matematyka j. polski przeds/wdżwr (2) e-wf godz. 9.00 - j. niemiecki (co dwa tygodnie od 

6.04)  
godz. 12.00-j.angielski 



 

WT j. niem/hiszp muzyka (2) biologia matematyka  godz. 10.00 - matematyka 
godz. 11.00- biologia (konsultacje co 2 
tygodnie od 31.03) 
godz. 13.00 - j. hiszpański (co 2 tygodnie od 
7.04) 

ŚR historia j. angielski j. polski z. z wychowawcą e-wf godz. 10.00 - spotkanie z wychowawcą 
godz. 11.00 - język polski 

CZW geografia plastyka (2) religia (2) informatyka (2)   
PT j. angielski matematyka j. polski technika (2)  godz. 10.00 - j.angielski 

godz. 11.00 - historia (konsultacje co 2 
tygodnie  razem z 6b od 3.04) 

 

Harmonogram udostępniania materiałów e-learning Telekonferencje z uczniami 

Klasa 6b 1 2 3 4 5  

PN j. angielski matematyka j. polski przeds/wdżwr (2) e-wf godz. 10.00 - j. niemiecki  (co 2 tygodnie od 
6.04) 
godz. 12.00 - j.angielski 

WT j. niem/hiszp matematyka muzyka (2) biologia  godz. 10.00 - biologia (konsultacje co              
2 tygodnie od 31.03) 
godz. 12.00 -  j. hiszpański (co 2 tygodnie od 
7.04) 
godz. 13.00 -  matematyka 

ŚR historia j. angielski j. polski z. z wychowawcą e-wf godz. 9.00 - język polski 
godz. 13.00 - spotkanie z wychowawcą 

CZW matematyka geografia plastyka (2) informatyka (2)  godz. 13.00 - matematyka 



 

PT j. angielski j. polski technika (2) religia (2)  godz. 10.00 -  j.angielski 
godz. 11.00 - historia (konsultacje co 2 
tygodnie od 3.04) 

 

Harmonogram udostępniania materiałów e-learning Telekonferencje z uczniami 

Klasa 6c 1 2 3 4 5  

PN j. angielski j. polski biologia przeds/wdżwr (2) e-wf godz. 11.00 - j niemiecki (co 2 tygodnie od  
6.04)  
godz. 13.00 - biologia (konsultacje co 2 
tygodnie od 30.03) 

WT j. niem/ hiszp matematyka muzyka (2) religia (2)  godz. 10.00 - matematyka 
godz. 11.00 - spotkanie z wychowawcą 
(czasami w grupach) 

ŚR j. angielski j. polski historia z. z wychowawcą e-wf godz. 10.00 - j. hiszpański (co dwa tygodnie 
od 1.04) 
godz. 11.00 - j. angielski 

CZW geografia plastyka (2) matematyka informatyka (2)  godz. 11.00 - historia (co 2 tygodnie od 2.04) 
PT j. angielski j. polski matematyka technika (2)  godz. 11.00 - j.angielski 

godz. 12.00 - j. polski 
 

 

Harmonogram udostępniania materiałów e-learning Telekonferencje z uczniami 

Klasa 6d 1 2 3 4 5  



 

PN j. angielski j. polski biologia przeds/wdżwr (2) e-wf godz. 11.00 - biologia (konsultacje co 2 
tygodnie od 30.03) 
godz. 12.00 - j.niemiecki (co dwa 
tygodnie od 6.04) 

WT j. niem/ hiszp matematyka muzyka (2) religia (2)  godz. 10.00  - (I grupa) spotkanie z 
wychowawcą 
 
godz. 10.30  - (II grupa) spotkanie z 
wychowawcą 
 
godz. 11.00 - matematyka 
 

ŚR j. angielski j. polski historia z. z wychowawcą e-wf godz. 11.00 - j angielski 
 
godz. 12.00 - j. hiszpański (co dwa 
tygodnie od 1.04) 
 

CZW geografia plastyka (2) matematyka informatyka (2)  godz. 11.00 - historia (co 2 tygodnie od 
9.04) 
 

PT j. angielski j. polski matematyka technika (2)  godz. 11.00 - j.angielski 
 
godz. 14.00 - język polski 
 

 



 

Harmonogram udostępniania materiałów e-learning Telekonferencje z uczniami 

Klasa 7a 1 2 3 4 5  

PN historia j. niem/hiszp j. polski j. angielski e-wf godz. 9.00 - j. niemiecki (co dwa tygodnie 
od 06.04 - R. Kuśnierczak) 
 
godz. 11.00 - matematyka 
 
godz. 12.00 - j. hiszpański (co 2 tygodnie 
od 30.03) 
 

WT chemia matematyka  fizyka muzyka (2)  godz. 10.00 - fizyka 
 
godz. 12.00 - j.angielski 
 

ŚR matematyka j. angielski j. polski z. z wychowawcą e-wf godz. 11.00 - spotkanie z  wychowawcą 
 
godz. 12.00 - j. angielski 
 

CZW biologia plastyka (2)  religia (2) informatyka (2)  godz. 12.00 - biologia (co 2 tygodnie 
naprzemiennie  2.04 - biologia; 9.04. - 
geografia) 
 
godz. 13.00 - j. niemiecki  (co 2 tygodnie 
od 2.04 - Ewa Zalita) 
 



 

godz. 14.00 - chemia (razem z 7b) 
 

PT matematyka j. angielski geografia j. polski  godz. 11.00 - matematyka 
 
godz. 13.00 - j. polski 

 

Harmonogram udostępniania materiałów e-learning Telekonferencje z uczniami 

Klasa 7b 1 2 3 4 5  

PN historia j. niem/hiszp j. polski j. angielski e-wf godz. 9:00 - j. niemiecki (co dwa tygodnie 
od 06.04 - R. Kuśnierczak) 
 
godz. 11.00 - j. polski 
 
godz. 12.00 - j.hiszpański (co 2 tygodnie 
od 30.03 - P. Kostyk) 
 

WT chemia matematyka  fizyka muzyka (2)  godz. 11.00 - fizyka 
 
godz. 12.00 - j.angielski 
 

ŚR matematyka j. angielski j. polski z. z wychowawcą e-wf godz. 11.00 - spotkanie z wychowawcą 
 
godz. 12.00 - j. angielski 
 



 

CZW biologia plastyka (2)  religia (2) informatyka (2)  godz. 11.00 - j. hiszpański (co dwa 
tygodnie od 2 kwietnia) 
 
godz. 12.00 - biologia/geografia 
(naprzemiennie co 2 tygodnie 2.04 - 
biologia; 9.04. - geografia) 
 
godz. 13.00 - j. niemiecki (co 2 tygodnie 
od 2.04 - Ewa Zalita) 
 
godz. 14.00 - chemia (razem z 7a) 
 

PT matematyka j. angielski geografia j. polski  godz. 11.00 - matematyka 
 
godz. 13.00 - j. polski 
 

 

Harmonogram udostępniania materiałów e-learning Telekonferencje z uczniami 

Klasa 8a 1 2 3 4 5  

PN j. angielski chemia matematyka j. polski e-wf godz. 10.00 - fizyka 
 
godz. 12.00 - matematyka 
 
godz. 13.00 - j.niemiecki (co 2 tygodnie 
od 6.04) 



 

 
WT j. niem/hiszp fizyka wos religia (2)  godz. 10.00 - j. hiszpański (co 2 tygodnie 

od 7.04) 
 
godz. 14.00 - chemia (razem z klasą 8b) 
 

ŚR j. angielski matematyka j. polski z. z wychowawcą e-wf godz. 10.00 - j.angielski  
 
godz. 11.00 - spotkanie z wychowawcą 
 

CZW historia biologia inform (2) edb/wdżwr (2)  godz. 13.00 - biologia/geografia (co 2 
tygodnie naprzemiennie 2.04 - biologia, 
9.04 - geografia) 
 
godz. 12.00 - hist/WOS z 8b (co 2 
tygodnie od 2.04) 
 

PT j. angielski matematyka j. polski geografia  godz. 9.00 -  j.angielski 
 
godz. 12.00 - język polski 

 

 

Harmonogram udostępniania materiałów e-learning Telekonferencje z uczniami 

Klasa 8b 1 2 3 4 5  

PN j. angielski chemia matematyka j. polski e-wf godz. 10.00 - fizyka 



 

 
godz. 13.00 - matematyka 
 

WT fizyka wos j. hiszpański religia (2)  godz. 11.00 - j.hiszpański  (co 2 tygodnie 
od 7.04 - P. Kostyk)  
 
godz. 12.00 - j. hiszpański  (co 2 tygodnie 
od 7.04 - A. Baszczyńska) 
 
godz. 14.00 - chemia (razem z 8a) 
 

ŚR j. angielski matematyka j. polski z. z wychowawcą e-wf godz. 10.00 - j.angielski  
 
godz. 15.00 - spotkanie z wychowawcą 

CZW historia biologia inform (2) edb/wdżwr (2)  godz. 12.00 - hist/WOS z 8b (co 2 
tygodnie od 2.04) 
 
godz. 13.00 - biologia/geografia (co 2 
tygodnie naprzemiennie  2.04 - biologia, 
9.04.- geografia) 
 

PT j. angielski matematyka j. polski geografia  godz. 9.00 - j. angielski 
 
godz. 11.00 - j. polski 

 


