
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 1/2019-2020 

 

Harmonogram nauczania zdalnego obowiązuje od  27 kwietnia 2020r. 

Materiał edukacyjny (lekcje zdalne) będzie udostępniany do godz. 10:30 danego dnia. 

Wideokonferencje (lekcje on-line) - wg poniższego planu (ostatnia rubryka tabeli). 

 

 

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

KLASA 0A LEKCJE ZDALNE  
(harmonogram udostępniania materiałów 

edukacyjnych) 

LEKCJE ON – LINE 
(wideokonferencje) 

PONIEDZIAŁEK materiał edukacji wczesnoszkolnej 

materiał z j. angielskiego 

godz. 9:30/10.30 - spotkanie z wych. (grupy) 
godz. 12.00 - spotkanie z wych. (cała klasa) 
 
14.30 – 15.15 świetlica (Paulina Jakubowicz) 
 

WTOREK materiał edukacji wczesnoszkolnej godz. 9:30/10.30 - spotkanie z wych. (grupy) 
godz. - 11.15 – spt. z nauczycielem wf 

 

14.30 – 15.15 świetlica (Bogna Stabno) 
 

ŚRODA materiał edukacji wczesnoszkolnej 

materiał - szachy 

godz. 9.30/10.30 spotkanie z wych. (grupy) 

godz.12.30 – j. angielski (1 grupa) 

 

14.30 – 15.15 świetlica (Marta Krzewińska) 
 

CZWARTEK materiał edukacji wczesnoszkolnej godz. 9:30/10.30 spotkanie z wych. (grupy) 
godz. 12.30 – j. angielski (2 grupa) 

 

14.30 – 15.15 świetlica (Tadeusz Pietrulewicz) 
 

PIĄTEK materiał edukacji wczesnoszkolnej 

materiał z religii 

godz. 10.00/10.30 – j. angielski w grupach 

godz. 11.30 – spotkanie z wych. (cała klasa) 

godz. 12. 30 – spotkanie z wych. (cała klasa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLASA 0B LEKCJE ZDALNE  
(harmonogram udostępniania materiałów 

edukacyjnych) 

LEKCJE ON – LINE 
(wideokonferencje) 

PONIEDZIAŁEK materiał edukacji wczesnoszkolnej 

materiał z j. angielskiego 

godz. 10.00/11.00 – spotkanie z wych. (grupy) 

godz. 12.30 – j. angielski (grupa 1) 

 

14.30 – 15.15 świetlica (Paulina Jakubowicz) 

 
WTOREK materiał edukacji wczesnoszkolnej 

materiał - szachy 

godz. 10:30  - spotkanie z nauczycielem wf. 
godz.13.00/14.00 – spotkanie z wychowawcą 
(w grupach) 
godz. 12.00 – j. angielski (grupa 2) 

 
14.30 – 15.15 świetlica (Bogna Stabno) 

 
ŚRODA materiał edukacji wczesnoszkolnej godz. 10.00, 11.00 – spotkanie z wychowawcą 

(grupy) 

 

14.30 – 15.15 świetlica (Marta Krzewińska) 
 

CZWARTEK materiał edukacji wczesnoszkolnej godz. 11. 00 – spotkanie z wychowawcą (cała 

klasa) 

godz. 12.30/13.00 – spotkanie z wychowawcą 

(grupy) 

 

14.30 – 15.15 świetlica (Tadeusz Pietrulewicz) 
 

PIĄTEK materiał edukacji wczesnoszkolnej 

materiał z religii 

godz.10.00/11.00 – spotkanie z wychowawcą 

(grupy) 

godz. 11.00/11.30 – j. angielski (grupy) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLASA 1A LEKCJE ZDALNE  
(harmonogram udostępniania materiałów 

edukacyjnych) 

LEKCJE ON – LINE 
(wideokonferencje) 

PONIEDZIAŁEK materiał edukacji wczesnoszkolnej 

materiał - j. angielski 

materiał z zajęć komputerowych 

zintegrowany z materiałami ew 

materiał – muzyka 

materiał - szachy 

godz.9.00 – lekcja ew 

godz. 10.00 – spotkanie z nauczycielem wf 

 

 
 
14.30 – 15.15 świetlica (Justyna Kosin) 
 

WTOREK materiał edukacji wczesnoszkolnej godz.9.00/10.00/11.00 – lekcja ew (grupy) 

 

14.30 – 15.15 świetlica (Marta Krzewińska) 
 

ŚRODA materiał edukacji wczesnoszkolnej godz.9.00/ 9.30 – j. angielski (grupy) 

godz. 11.00 – lekcja ew (cała klasa) 

 

14.30 – 15.15 świetlica (Karol Napieralski) 
 

CZWARTEK materiał edukacji wczesnoszkolnej godz. 9.00/10.00 - lekcja ew (grupy) 

 

14.30 – 15.15 świetlica (Marta Krzewińska) 
 

PIĄTEK materiał edukacji wczesnoszkolnej 

materiał z religii 

godz. 9.00 – lekcja ew 

godz. 10.00/10.30 – j. angielski (grupy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLASA 1B LEKCJE ZDALNE  
(harmonogram udostępniania materiałów 

edukacyjnych) 

LEKCJE ON – LINE 
(wideokonferencje) 

PONIEDZIAŁEK materiał edukacji wczesnoszkolnej 

 materiał - j. angielski 

materiał z zajęć komputerowych 

zintegrowany z materiałami ew 

materiał – muzyka 

godz. 10.00 – lekcja ew 

godz. 11.00 – spotkanie z nauczycielem wf 

 

14.30 – 15.15 świetlica (Justyna Kosin) 
 

WTOREK materiał edukacji wczesnoszkolnej 

materiał - szachy 

godz.11.00/17.00/18.00 - lekcja ew (grupy) 

 

14.30 – 15.15 świetlica (Marta Krzewińska) 
 

ŚRODA materiał edukacji wczesnoszkolnej godz. 10.00 – spotkanie z psychologiem 

(psychoedukacja) 

godz.11.00, 17.30 – j. angielski (w grupach) 

 

godz. 16.00 – lekcja ew 

 

14.30 – 15.15 świetlica (Karol Napieralski) 
 

CZWARTEK materiał edukacji wczesnoszkolnej godz.11.00/17.00/18.00 - lekcja ew (grupy) 

 

14.30 – 15.15 świetlica (Marta Krzewińska) 
 

PIĄTEK materiał edukacji wczesnoszkolnej 

materiał z religii 

godz. 10.00 – lekcja ew (grupy) 

godz. 11.00/11.30 - j. angielski (w grupach) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLASA 1C LEKCJE ZDALNE  
(harmonogram udostępniania materiałów 

edukacyjnych) 

LEKCJE ON – LINE 
(wideokonferencje) 

PONIEDZIAŁEK materiał edukacji wczesnoszkolnej 

 materiał z j. angielskiego 

materiał z zajęć komputerowych 

zintegrowany z materiałami ew 

godz. 9.00 – spotkanie z nauczycielem wf 

godz. 12.00/13.00 – lekcja ew (grupy) 

 

14.30 – 15.15 świetlica (Justyna Kosin) 
 

WTOREK materiał edukacji wczesnoszkolnej godz.10.00/10.30 - j. angielski (grupy) 

 

14.30 – 15.15 świetlica (Marta Krzewińska) 
 

ŚRODA materiał edukacji wczesnoszkolnej 

materiał - szachy 

godz.11.00/11.30 – j. angielski (grupy) 

godz. 13.00/14.00 – lekcja ew (grupy) 

 

14.30 – 15.15 świetlica (Karol Napieralski) 
 

CZWARTEK materiał edukacji wczesnoszkolnej godz. 12.00/ 13.00 – lekcja ew (grupy) 

 

14.30 – 15.15 świetlica (Marta Krzewińska) 
 

PIĄTEK materiał edukacji wczesnoszkolnej 

materiał z religii 

materiał – muzyka 

godz.15.00 - lekcja ew (grupy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLASA 2A LEKCJE ZDALNE  
(harmonogram udostępniania materiałów 

edukacyjnych) 

LEKCJE ON – LINE 
(wideokonferencje) 

PONIEDZIAŁEK materiał edukacji wczesnoszkolnej 

materiał -  j. angielski 

materiał z zajęć komputerowych 

zintegrowany z materiałami ew 

materiał z zajęć kreatywnych 

zintegrowany z materiałami ew 

materiał - szachy 

godz. 11.00 – ew (cała klasa) 

godz. 12.00 – spotkanie z nauczycielem wf 

 

 
 
 
14.30 – 15.15 świetlica (Bogna Stabno) 
 

WTOREK materiał edukacji wczesnoszkolnej godz.10.00/14.00/17.00 - lekcja ew (grupy) 

godz.11.00/11.30 – j. angielski (grupy) 

 

14.30 – 15.15 świetlica (Krystyna Przybył) 
 

ŚRODA materiał edukacji wczesnoszkolnej godz.9.00/9.30 - j. angielski (grupy) 

godz. 11.00 - lekcja ew (cała klasa) 

 

14.30 – 15.15 świetlica (Anna Matyja) 
 

CZWARTEK materiał edukacji wczesnoszkolnej 

materiał z religii 

godz.13.00/16.00 - lekcja ew (grupy) 

 

14.30 – 15.15 świetlica (Karol Napieralski) 
 

PIĄTEK materiał edukacji wczesnoszkolnej 

materiał – muzyka 

godz.17.00 - lekcja ew 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLASA 2B LEKCJE ZDALNE  
(harmonogram udostępniania materiałów 

edukacyjnych) 

LEKCJE ON – LINE 
(wideokonferencje) 

PONIEDZIAŁEK materiał edukacji wczesnoszkolnej 

materiał - j. angielski 

materiał z zajęć komputerowych 

zintegrowany z materiałami ew 

materiał z zajęć kreatywnych 

zintegrowany z materiałami ew 

materiał - szachy 

godz. 10.00 – lekcja ew (cała klasa) 

 

 

 

 

14.30 – 15.15 świetlica (Bogna Stabno) 
 

WTOREK materiał edukacji wczesnoszkolnej godz. 10.00 – lekcja ew (cała klasa) 

godz.11.00/11.30 - j. angielski (grupy) 

 

14.30 – 15.15 świetlica (Krystyna Przybył) 
 

ŚRODA materiał edukacji wczesnoszkolnej godz.10.00/11.00 - lekcja ew (grupy) 

 

14.30 – 15.15 świetlica (Anna Matyja) 
 

CZWARTEK materiał edukacji wczesnoszkolnej 

materiał z religii 

godz.9.00/9.30 - j. angielski (grupy) 

godz.10.30 – spotkanie z nauczycielem wf 

godz. 11.30 – spotkanie z psychologiem 

(psychoedukacja) 

 

14.30 – 15.15 świetlica (Karol Napieralski) 
 

PIĄTEK materiał edukacji wczesnoszkolnej 

materiał – muzyka 

godz.10.00/11.00 - lekcja ew (grupy) 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLASA 3A LEKCJE ZDALNE  
(harmonogram udostępniania materiałów 

edukacyjnych) 

LEKCJE ON – LINE 
(wideokonferencje) 

PONIEDZIAŁEK materiał edukacji wczesnoszkolnej 

materiał z zajęć komputerowych 

zintegrowany z materiałami ew 

materiał z zajęć kreatywnych 

zintegrowany z materiałami ew 

godz.10.00/10.30 - j. angielski (grupy) 

godz. 12.00 – lekcja ew (cała klasa) 

godz. 13.00 – lekcja ew (cała klasa) 

 

14.30 – 15.15 świetlica (Marta Krzewińska) 
 

WTOREK materiał edukacji wczesnoszkolnej godz. 9.00/12.00/16.00 - lekcja ew (grupy) 

 

14.30 – 15.15 świetlica (Anna Matyja) 
 

ŚRODA materiał edukacji wczesnoszkolnej 

materiał -  j. angielski 

materiał - szachy 

godz.10.00/godz. 12.00 – lekcja ew (grupy) 

godz. 13.00 plastyka/muzyka 

 

14.30 – 15.15 świetlica (Agnieszka 
Marszałkiewicz) 
 

CZWARTEK materiał edukacji wczesnoszkolnej 

materiał z religii 

godz.10.00, 10.30 - j. angielski (w grupach) 

godz. 11.30 – spotkanie z nauczycielem wf 

godz. 12.30 – spotkanie z psychologiem 

(psychoedukacja) 

 

PIĄTEK materiał edukacji wczesnoszkolnej 

materiał – muzyka 

godz. 9.00,/12.00/16.00 - lekcja ew (grupy) 

 

14.30 – 15.15 świetlica (Justyna Kosin) 
 

 

 

 

 

 

 

 



KLASA 3B LEKCJE ZDALNE  
(harmonogram udostępniania materiałów 

edukacyjnych) 

LEKCJE ON – LINE 
(wideokonferencje) 

PONIEDZIAŁEK materiał edukacji wczesnoszkolnej 

materiał z zajęć komputerowych 

zintegrowany z materiałami ew 

materiał z zajęć kreatywnych 

zintegrowany z materiałami ew 

materiał z szachów 

godz. 9.00 – lekcja ew (cała klasa) 

godz.11.00, 11.30 - j. angielski (grupy) 

 

14.30 – 15.15 świetlica (Marta Krzewińska) 
 

WTOREK materiał edukacji wczesnoszkolnej godz. 11.00 - psychoedukacja 

godz. 12.00 - plastyka/muzyka (wymiennie) 

godz.13.30 – lekcja ew (cała klasa) 

 

14.30 – 15.15 świetlica (Anna Matyja) 
 

ŚRODA materiał edukacji wczesnoszkolnej 

materiał - j. angielski 

godz. 9.00 – lekcja ew (cała klasa) 

godz. 10.00 - lekcja ew (cała klasa) 

 
14.30 – 15.15 świetlica (Agnieszka 
Marszałkiewicz) 
 

CZWARTEK materiał edukacji wczesnoszkolnej 

materiał z religii 

godz.11.00/11.30 - j. angielski (grupy) 

godz. 12.30 – spotkanie z nauczycielem wf 

godz. 13.30 – lekcja ew (cała klasa) 

 

PIĄTEK materiał edukacji wczesnoszkolnej 

materiał – muzyka 

godz.9.00, 10. 00 - lekcja ew (grupy) 

 

14.30 – 15.15 świetlica (Justyna Kosin) 
 

 

 

 

 

 



 

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

Klasa 4a LEKCJE ZDALNE  
(udostępnienia materiałów edukacyjnych) 

LEKCJE ON – LINE 
(wideokonferencje) 

PN j. polski 

matematyka 

przyroda 

plastyka (2) 

e-wf 

godz. 9.00 - j. angielski 

godz. 10.00 - matematyka 

godz. 11.00 - j. polski 

WT j. niemiecki /hiszpański 

informatyka/wdżr (2) 

godz. 10.00 – plastyka/muzyka (wymiennie) 

godz. 11.00 – j. angielski 

godz. 12.00 - j. hiszpański  

 

ŚR j. polski 

matematyka 

muzyka (2) 

e-wf 

Godz. 9:00 - matematyka 

godz. 10.00 - j. polski 

godz. 13.00 - spotkanie z wychowawcą  

CZW j. polski 

j. angielski l 

religia (2) 

godz. 9.00 - j. niemiecki  

godz. 11.00 - j. angielski 

godz. 12.00 - przyroda 

 

PT matematyka 

historia 

technika (2) 

godz. 8.00 – zajęcia wyrównawcze z jęz. 

polskiego 

godz. 10.00 - historia  

godz. 11.00 – spotkanie z nauczycielem wf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

Klasa 4b LEKCJE ZDALNE  
(udostępnienia materiałów edukacyjnych) 

LEKCJE ON – LINE 
(wideokonferencje) 

PN j. niemiecki /hiszpański 

j. polski 

matematyka 

e-wf 

godz. 9.00 - j. angielski 

godz. 10.00 - j. polski 

godz. 11.00 - j. niemiecki/j. hiszpański  

godz. 13.00 – matematyka 

 

WT informatyka (2) 

TUS (2) 

historia 

godz. 9.00 – przyroda 

godz. 11.00 – j. angielski 

godz. 12.00 – historia 

 

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. 10.00 – plastyka/muzyka (wymiennie) 

godz. 11.00 - j. angielski 

 

PT plastyka (2) 

matematyka 

technika (2) 

przyroda 

godz. 8.00 – zajęcia wyrównawcze z jęz. 

polskiego 

godz. 11.00 – spotkanie z nauczycielem wf 

godz. 14.00 - spotkanie z wychowawcą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

Klasa 5a LEKCJE ZDALNE  
(udostępnienia materiałów edukacyjnych) 

LEKCJE ON – LINE 
(wideokonferencje) 

PN j. polski 

przedsiębiorczość /wdżwr (2) 

plastyka (2) 

e-wf 

godz. 10.00 - j. angielski 

godz. 11.00 - geografia 

godz. 12.00 - biologia  

godz. 13.00 - j. polski 

 

WT j. niemiecki /hiszpański 

muzyka 

matematyka 

godz. 10.00 - j. angielski 

godz. 12.00 – matematyka 

ŚR j. polski 

historia  

z. z wychowawcą 

e-wf 

godz. 12.00. matematyka 

godz. 13.00 - spotkanie z wychowawcą 

CZW j. angielski 

matematyka 

informatyka (2) 

biologia 

godz. 8.00 – zajęcia wyrównawcze z 

matematyki 

godz. 9:00 – spotkanie z nauczycielem wf 

godz. 10.00 - j. niemiecki/ 

j. hiszpański (A. Baszczyńska) 

godz. 12.00 – j. angielski 

 

PT j. polski 

matematyka 

technika (2) 

religia (2) 

godz. 8.00 – zajęcia wyrównawcze z jęz. 

polskiego 

godz. 10.00 - j. polski 

godz. 12.00 - historia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Klasa 5b LEKCJE ZDALNE  
(udostępnienia materiałów edukacyjnych) 

LEKCJE ON – LINE 
(wideokonferencje) 

PN matematyka 

j. polski 

przedsiębiorczość /wdżwr (2) 

e-wf 

godz. 10.00 - j. angielski 

godz. 12.00 - geografia 

WT j. niemiecki /hiszpański 

muzyka (2) 

religia (2) 

godz. 10.00 - j. angielski  

godz. 11.00 - j. hiszpański (A. Baszczyńska) 

godz.12.00 – matematyka 

 

ŚR matematyka 

j. polski 

biologia 

z. z wychowawcą 

e-wf 

godz. 11.00 - biologia  

godz. 12.00 - język polski 

godz. 13.00 - spotkanie z wychowawcą  

CZW j. angielski 

informatyka (2) 

plastyka (2) 

godz. 8.00 – zajęcia wyrównawcze z 

matematyki 

godz. 9:00 – spotkanie z nauczycielem wf 

godz. 11.00 - j. niemiecki 

godz. 12.00 – j. angielski 

 

PT j. polski 

historia 

technika (2) 

godz. 8.00 – zajęcia wyrównawcze z jęz. 

polskiego 

godz. 10.00 - język polski 

godz. 11.00 - historia  

godz. 12.00 – matematyka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Klasa 5c LEKCJE ZDALNE  
(udostępnienia materiałów edukacyjnych) 

LEKCJE ON – LINE 
(wideokonferencje) 

PN j. polski 

przedsiębiorczość /wdżwr (2) 

e-wf 

godz. 11.00 - j. angielski 

godz. 12.00 – matematyka 

WT j. niemiecki /hiszpański 

muzyka (2) 

plastyka (2) 

godz. 10.00 – geografia 

godz. 12.00 - biologia  

godz. 13.00 - j. hiszpański 

 

ŚR matematyka 

j. polski 

historia 

z. z wychowawcą 

e-wf 

godz. 9.00 – język polski 

godz. 10.00 – spotkanie z wychowawcą 

godz. 12.00 – spotkanie z nauczycielem wf 

(dziewczynki) 

godz. 13.00 – j. angielski 

 

CZW biologia 

j. angielski 

religia (2) 

informatyka (2) 

godz. 8.00 – zajęcia wyrównawcze z 

matematyki 

godz. 9:00 – spotkanie z nauczycielem wf 

(chłopcy) 

godz. 10.00 - j. angielski 

godz. 12.00 - j. niemiecki  

 

PT matematyka 

j. polski 

technika (2) 

godz. 8.00 – zajęcia wyrównawcze z jęz. 

polskiego 

godz. 9.00 - język polski 

godz. 10.00 - matematyka 

godz. 13.00 - historia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

Klasa 5d LEKCJE ZDALNE  
(udostępnienia materiałów edukacyjnych) 

LEKCJE ON – LINE 
(wideokonferencje) 

PN j. niemiecki /hiszpański 

j. polski 

przedsiębiorczość /wdżwr (2) 

matematyka 

e-wf 

godz. 10.00 - j. niemiecki/ j. hiszpański 

godz. 11.00  - j. angielski 

WT muzyka (2) 

plastyka (2) 

godz. 12.00 – matematyka 

ŚR historia 

matematyka 

j. polski 

z. z wychowawcą 

e-wf 

godz.9.00 – geografia 

godz. 11.00 – język polski 

godz. 12.00 – spotkanie z nauczycielem wf 

(dziewczynki) 

godz. 13.00 – j. angielski 

 

CZW j. angielski 

biologia 

informatyka (2) 

godz. 8.00 – zajęcia wyrównawcze z 

matematyki 

godz. 9:00 – spotkanie z nauczycielem wf 

(chłopcy) 

godz. 10.00 - j. angielski  

godz. 11.00 - biologia  

 

PT technika (2) 

j. polski 

religia (2) 

godz. 8.00 – zajęcia wyrównawcze z jęz. 

polskiego 

godz. 10.00 - spotkanie z wychowawcą 

godz. 13.00 - matematyka  

godz. 15.00 - język polski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Klasa 6a LEKCJE ZDALNE  
(udostępnienia materiałów edukacyjnych) 

LEKCJE ON – LINE 
(wideokonferencje) 

PN j. angielski 

matematyka 

przedsiębiorczość /wdżwr (2) 

e-wf 

godz. 9.00 - j. niemiecki  

godz. 11.00 - język polski 

godz. 12.00 - j. angielski 

 

WT j. niemiecki /hiszpański  

muzyka (2) 

biologia 

j. polski 

godz. 10.00 - matematyka 

godz. 11.00 - biologia  

godz.12.00- j. polski 

ŚR historia 

j. polski 

matematyka 

e-wf 

godz. 8.00 – zajęcia wyrównawcze z jęz. 

polskiego 

godz. 10.00 - spotkanie z wychowawcą 

godz. 11.00 - j. hiszpański 

godz. 13.00 - język polski 

 

CZW informatyka (2) 

plastyka (2) 

religia (2) 

godz.9.00 – j. angielski 

godz. 10.00 - matematyka 

godz. 11.00 – geografia  

godz. 14. 00 – spotkanie z nauczycielem  wf 

(chłopcy) 

 

PT j. angielski 

technika (2) 

godz. 8.00 – zajęcia wyrównawcze z 

matematyki 

godz. 09.00 – matematyka 

godz. 10.00 - j. angielski 

godz. 11.00 – historia 

godz. 12. 00 – spotkanie z nauczycielem wf 

(dziewczynki) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Klasa 6b LEKCJE ZDALNE  
(udostępnienia materiałów edukacyjnych) 

LEKCJE ON – LINE 
(wideokonferencje) 

PN j. angielski 

matematyka 

przedsiębiorczość /wdżwr (2) 

e-wf 

godz. 10.00 - j. niemiecki  

godz. 12.00 - j. angielski 

godz. 14.00 - język polski 

WT j. niemiecki /hiszpański 

muzyka (2) 

biologia 

j. polski 

godz. 10.00 - biologia  

godz. 11.00 – j. polski 

godz. 13.00 -  matematyka 

ŚR historia 

j. polski 

matematyka 

z. z wychowawcą 

e-wf 

godz. 8.00 – zajęcia wyrównawcze z jęz. 

polskiego 

godz. 12.00 - j. hiszpański 

godz. 13.00 - spotkanie z wychowawcą 

godz. 14.00 – język polski 

 

CZW informatyka (2) 

plastyka (2) 

godz. 9.00 – j. angielski 

godz. 10.00 - geografia 

godz. 13.00 – matematyka 

godz. 14. 00 – spotkanie z nauczycielem wf 

(chłopcy) 

 

PT j. angielski 

j. polski 

technika (2) 

religia (2) 

godz. 8.00 – zajęcia wyrównawcze z 

matematyki 

godz. 9.00 – historia 

godz. 10.00 -  j. angielski 

godz. 11.00 - matematyka 

godz. 12. 00 – spotkanie z nauczycielem wf 

(dziewczynki) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Klasa 6c LEKCJE ZDALNE  
(udostępnienia materiałów edukacyjnych) 

LEKCJE ON – LINE 
(wideokonferencje) 

PN j. angielski 

j. polski 

biologia 

przedsiębiorczość /wdżwr (2) 

e-wf 

Godz. 10.00 – j. polski 

godz. 11.00 - j niemiecki  

godz. 13.00 - biologia  

WT j. niemiecki / hiszpański 

muzyka (2) 

religia (2) 

godz. 10.00 – matematyka 

godz. 11.00 - j. polski 

godz. 13.00 – j. angielski 

 

ŚR j. polski 

matematyka 

historia 

e-wf 

godz. 8.00 – zajęcia wyrównawcze z jęz. 

polskiego 

godz. 10.00 - j. hiszpański ( A. Baszczyńska) 

godz. 11.00 - j. angielski 

godz. 12.00 - historia  

 

CZW informatyka (2) 

plastyka (2) 

z. z wychowawcą 

godz. 9.00 – geografia 

godz. 10.00 - spotkanie z wychowawcą 

godz. 11.00 - matematyka 

godz. 13.00 – spotkanie z nauczycielem wf 

(chłopcy) 

 

PT j. angielski 

j. polski 

technika (2) 

matematyka 

godz. 8.00 – zajęcia wyrównawcze z 

matematyki 

godz. 9.00 - matematyka 

godz. 11.00 - j. angielski 

godz. 12.00 - j. polski (konsultacje) 

godz. 13.00 – spotkanie z nauczycielem wf 

(dziewczynki) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Klasa 6d LEKCJE ZDALNE  
(udostępnienia materiałów edukacyjnych) 

LEKCJE ON – LINE 
(wideokonferencje) 

PN j. angielski 

j. polski 

biologia 

przedsiębiorczość /wdżwr (2) 

e-wf 

godz. 10.00 - język polski 

godz. 11.00 - biologia  

godz. 12.00 – j. niemiecki 

 

WT j. niemiecki / hiszpański 

muzyka (2) 

religia (2) 

godz. 10.00  - spotkanie z wychowawcą 

godz. 11.00 – matematyka 

godz. 13.00 – j. angielski 

 

ŚR matematyka 

historia 

z. z wychowawcą 

e-wf 

godz. 8.00 – zajęcia wyrównawcze z jęz. 

polskiego 

godz. 10.00 – geografia 

godz. 11.00 - j angielski 

godz. 12.00 - j. hiszpański (A. Baszczyńska) 

godz. 13.00 – j. polski 

 

CZW informatyka (2) 

plastyka (2) 

 

godz. 11.00 - historia  

godz. 12.00 matematyka 

godz. 13.00 – spotkanie z nauczycielem wf 

(chłopcy) 

 

PT j. angielski 

technika (2) 

matematyka 

 

godz. 8.00 – zajęcia wyrównawcze z 

matematyki 

godz. 10.00- matematyka 

godz. 11.00 - j. angielski 

godz. 13.00 – spotkanie z nauczycielem wf 

(dziewczynki) 

godz. 14.00 - język polski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Klasa 7a LEKCJE ZDALNE  
(udostępnienia materiałów edukacyjnych) 

LEKCJE ON – LINE 
(wideokonferencje) 

PN historia 

j. niemiecki /hiszpański 

j. polski 

j. angielski 

e-wf 

godz. 9.00 - j. niemiecki (R. Kuśnierczak) 

godz. 11.00 - matematyka 

godz. 12.00 - j. hiszpański (P. Kostyk) 

godz. 13.00 - język polski 

WT chemia 

matematyka  

fizyka 

muzyka (2) 

godz. 9:00 – fizyka 

godz. 12.00 - j. angielski 

godz. 13.00 – geografia 

ŚR matematyka 

j. angielski 

z. z wychowawcą 

e-wf 

godz. 9.00 – zajęcia wyrównawcze z jęz. 

polskiego 

godz. 10.00 – j. polski 

godz. 11.00 - spotkanie z  wychowawcą 

godz. 12.00 - j. angielski 

godz. 13. 00 – spotkanie z nauczycielem wf 

(chłopcy)/  

godz. 14.00 – spotkanie z nauczycielem wf 

(dziewczynki) 

 

CZW biologia 

plastyka (2)  

religia (2) 

informatyka (2) 

godz. 12.00 - biologia  

godz. 13.00 - j. niemiecki (E. Zalita) 

godz. 14.00 - chemia  

PT matematyka 

geografia 

godz. 8.00 – zajęcia wyrównawcze z 

matematyki 

godz. 11.00 – matematyka 

godz. 12.00 – j. angielski 

godz. 13.00 - j. polski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Klasa 7b LEKCJE ZDALNE  
(udostępnienia materiałów edukacyjnych) 

LEKCJE ON – LINE 
(wideokonferencje) 

PN historia 

j. niemiecki /hiszpański 

j. angielski 

e-wf 

godz. 9.00 - j. niemiecki (R. Kuśnierczak) 

godz. 11.00 - j. polski 

godz. 12.00 - j. hiszpański (P. Kostyk) 

WT chemia 

geografia 

fizyka 

muzyka (2) 

godz.9:00 – j.polski 

godz.10.00 - matematyka 

godz. 11.00 - fizyka 

godz. 12.00 - j. angielski 

 

ŚR matematyka 

j. angielski 

j. polski 

e-wf 

godz. 9.00 – zajęcia wyrównawcze z jęz. 

polskiego 

godz. 11.00 - spotkanie z wychowawcą 

godz. 12.00 - j. angielski 

godz. 13. 00 – spotkanie z nauczycielem wf 

(chłopcy) 

godz. 14.00 – spotkanie z nauczycielem wf 

(dziewczynki) 

 

CZW biologia 

plastyka (2)  

religia (2) 

informatyka (2) 

godz. 10.00 - biologia 

godz. 11.00 - j. hiszpański (A. Baszczyńska) 

godz. 13.00 - j. niemiecki (E. Zalita) 

godz. 15.00 – chemia 

 

PT matematyka 

j. polski 

godz. 8.00 – zajęcia wyrównawcze z 

matematyki 

godz. 9.00 – geografia 

godz. 10.00 - j. polski 

godz. 11.00 – matematyka 

godz. 12.00 – j. angielski 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



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

Klasa 8a LEKCJE ZDALNE  
(udostępnienia materiałów edukacyjnych) 

LEKCJE ON – LINE 
(wideokonferencje) 

PN 

 

j. angielski 

chemia 

j. polski 

e-wf 

godz. 9.00 - fizyka 

godz. 12.00 - matematyka 

godz. 13.00 - j. niemiecki  

godz. 15.00 - język polski 

 

WT j. niemiecki /hiszpański 

fizyka 

wos 

matematyka 

religia (2) 

godz. 8.00 – zajęcia wyrównawcze z 

matematyki 

godz. 9.00 – j. angielski 

godz. 10.00 - j. hiszpański  

godz. 14.00 – chemia 

 

ŚR j. angielski 

j. polski 

z. z wychowawcą 

e-wf 

godz. 10.00 - j. angielski  

godz. 11.00 - spotkanie z wychowawcą 

godz. 12.00 – matematyka 

CZW Historia 

biologia 

informatyka (2) 

edb/wdżwr (2) 

godz. 11.00 – matematyka  

godz. 12.00 – historia 

godz. 13.00 – biologia 

 

PT matematyka godz. 8.00 – zajęcia wyrównawcze z jęz. 

polskiego 

godz. 9.00 -  j. angielski 

godz. 12.00 - język polski 

godz. 13.00 – geografia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Klasa 8b LEKCJE ZDALNE  
(udostępnienia materiałów edukacyjnych) 

LEKCJE ON – LINE 
(wideokonferencje) 

PN j. angielski 

chemia 

j. polski 

e-wf 

godz. 10.00 - fizyka 

godz. 12.00 - język polski 

godz. 13.00 – matematyka 

WT fizyka 

wos 

j. hiszpański 

matematyka 

religia (2) 

godz. 8.00 – zajęcia wyrównawcze z 

matematyki 

godz. 9.00 – j. angielski 

godz. 11.00 - j. hiszpański  (P. Kostyk) 

godz. 12.00 - j. hiszpański  (A. Baszczyńska) 

godz. 13.00 – chemia 

 

ŚR j. angielski 

j. polski 

z. z wychowawcą 

e-wf 

godz. 11.00 - matematyka 

godz. 10.00 - j. angielski  

godz. 12:00 - geografia 

godz. 15.00 - spotkanie z wychowawcą 

 

CZW historia 

biologia 

informatyka (2) 

edb/wdżwr (2) 

godz. 10.00 – historia 

godz. 12.00 – matematyka 

godz. 14.00 – biologia 

PT matematyka godz. 8.00 – zajęcia wyrównawcze z jęz. 

polskiego 

godz. 9.00 - j. angielski 

godz. 11.00 - j. polski 

 

 

 


