
Poniedziałek 

 VIIIB VIIIA VII VI V IV III II I Przedszkole  
5-6 latki 

Przedszkole 
3-4 latki 

08:00  8:00 Matematyka 
online Gr 1 

(zoom, 
Messenger) 

8:00 j. angielski 
lekcja online 

(zoom, 
Messenger) 

Biologia / 
geografia 

przesyłanie 
zakresu materiału 

do przez e-
dziennik  

Biologia / 
geografia online 

na zoom 
+przesyłanie 

zakresu 
materiału do 

pracy przez e-
dziennik  

8:00 język polski 
lekcja online 

(zoom, 
Messenger) 

Edukacja 
wczesnoszkolna 
- przesyłanie za 

pomocą e-
dziennik, email, 
tel., Messenger 

zakresu 
materiału do 

pracy w domu. 
Ciągły kontakt z 
nauczycielem, w 

godz. 8-13 

Edukacja 
wczesnoszkolna 
- przesyłanie za 

pomocą e-
dziennik, email, 
tel., Messenger 

zakresu materiału 
do pracy w domu 

Edukacja 
wczesnoszkolna 
- przesyłanie za 

pomocą e-
dziennik, email, 
tel., Messenger 

zakresu 
materiału do 

pracy w domu 
oraz po godz.12 
–głośne czytanie 

przez telefon 

Edukacja 
wczesnoszkolna 
- przesyłanie za 

pomocą 
dostępnych 

środków 
komunikacji 

elektronicznej 
(grupa na FB, 

Messenger, tel) 
zakresu materiału 
do pracy w domu 

Edukacja 
przedszkolna-

przesyłanie 
rodzicom 
poprzez 
pocztę 

elektroniczną 
materiałów dla 

dzieci do 
pracy w domu 

09:00 9:00 
Matematyka-

online 
(zoom, 

Messenger) 

9:00 
J.polski –lekcja 
online (zoom, 
Messenger) 

 

9:00 Historia 
online na Zoom 
oraz przesłanie  

za pomocą 
Librus, email, 
Messenger 
materiałów 

Matematyka- 
Lekcja 

zamieszczona na 
blogu 

9:30 j. angielski 
lekcja online 

(zoom, 
Messenger) 

8:45 j. angielski 
lekcja online 

(zoom, 
Messenger) 

J. polski  
lekcja 

zamieszczona na 
padlecie 

Matematyka- 
Lekcja 

zamieszczona na 
blogu 

10:00 10:00 
J.polski –lekcja 

online 
(zoom, 

Messenger) 

10:00 
Matematyka-
online Gr 2 

(zoom, 
Messenger) 

Język polski 
przesyłanie za 
pomocą Librus, 

email, 
Messenger 
materiału do 
samodzielnej 
pracy w domu  

 

10:30 j. angielski 
online 
(zoom, 

Messenger) 

10:30 J.polski 
lekcja online 

(zoom, 
Messenger) 

9: 30 Przyroda 
przesyłanie 

zakresu materiału 
do pracy w domu 
przez e-dziennik 

10:30 Fizyka 
lekcje online na 

zoom i 
przesyłanie za 

pomocą e-
dziennika, 
Messenger 
materiałów 

11:00 11:30 Fizyka 
lekcje online na 

zoom i 
przesyłanie za 

pomocą e-
dziennika, 
Messenger 
materiałów 

Rewalidacja M.B 
Kontakt 

telefoniczny, 
wideo rozmowa + 
materiały prze e-

dziennik  

 Technika- 
przesyłanie za 
pomocą Librus, 

email, 
Messenger, 
kontakty tel. 

materiałów do 
samodzielnej 
pracy w domu 

 Plastyka- 
przesyłanie za 
pomocą Librus, 

email, 
Messenger, 
kontakty tel. 

materiałów do 
samodzielnej 
pracy w domu 

J.angielski -przesyłanie za pomocą dostępnych środków 
komunikacji elektronicznej zakresu materiału do pracy w 

domu. 

  

12:00 Chemia-  przesyłanie za pomocą dostępnych środków 
komunikacji elektronicznej zakresu materiału do pracy w 

domu, kontakt z nauczycielem poprzez Messenger 
 

12:00 Historia 
online na Zoom 
oraz przesłanie  

za pomocą 
Librus, email, 
Messenger 
materiałów 

 . Zajęcia 
rozwijające – 

informacje 
przesyłane przez 
e-dziennik Librus 

    



Zajęcia z 
wychowawcą – 

online przez 
zoom 

13:00 WOS + EDB- przesyłanie za pomocą 
Librus, email, Messenger materiału 

do samodzielnej pracy w domu 

         

Wtorek 

 VIIIB VIIIA VII VI V IV III II I Przedszkole  
5-6 latki 

Przedszkole 
3-4 latki 

08:00 Język angielski lekcja online 
(zoom, Messenger) 

8:15-8.50 Gr.1 
9:00- 9.40 Gr.2 

8:30 Matematyka 
lekcja online 

(zoom, 
Messenger) 

Matematyka- 
Lekcja 

zamieszczona na 
blogu 

 8:00 Historia 
online na Zoom 
oraz przesłanie  
przesyłanie za 
pomocą Librus, 

email, Messenger 
materiału 

Edukacja 
wczesnoszkolna 
- przesyłanie za 

pomocą 
dostępnych 

środków 
komunikacji 

elektronicznej 
zakresu 

materiału do 
pracy w domu. 
Ciągły kontakt 
telefoniczny z 
nauczycielem, 
codziennie w 
godz. 8-13 

Edukacja 
wczesnoszkolna 
- przesyłanie za 

pomocą 
dostępnych 

środków 
komunikacji 

elektronicznej 
zakresu materiału 
do pracy w domu 

Edukacja 
wczesnoszkolna 
- przesyłanie za 

pomocą 
dostępnych 

środków 
komunikacji 

elektronicznej 
zakresu 

materiału do 
pracy w domu 

oraz po godz.12 
–głośne czytanie 

przez telefon 

Edukacja 
wczesnoszkolna 
- przesyłanie za 

pomocą 
dostępnych 

środków 
komunikacji 

elektronicznej 
(grupa na FB) 

zakresu materiału 
do pracy w domu 

Przesyłanie 
rodzicom 
poprzez 
pocztę 

elektroniczną 
materiałów dla 

dzieci do 
pracy w domu 09:00 9:30 J.polski 

lekcja online 
(zoom, 

Messenger) 

8:50 J.polski 
lekcja online 

(zoom, 
Messenger) 

 

9:30 Matematyka 
lekcje online na 

zoom i 
przesyłanie za 

pomocą e-
dziennika, 
Messenger 
materiałów 

9:30 J.polski 
lekcja online 

(zoom, 
Messenger) 

 

J. polski  
lekcja 

zamieszczona na 
padlecie 

J. polski  
lekcja 

zamieszczona na 
padlecie 

10:00 10:15-11:00 
J.polski –lekcja 

online 
(zoom, 

Messenger) 

Historia - 
przesyłanie za 
pomocą Librus, 

email, Messenger 
materiału do 
samodzielnej 
pracy w domu 

J.niemiecki 
przesyłanie 

zakresu 
materiału do 

pracy w domu 
przez e-dziennik, 

email. 

10:00 j. angielski 
online (zoom, 
Messenger) 

Język polski 
przesyłanie za 
pomocą Librus, 

email, 
Messenger 
materiału do 
samodzielnej 
pracy w domu  

 

10:30 
Matematyka 

lekcje online na 
zoom i 

przesyłanie za 
pomocą e-
dziennika, 
Messenger 
materiałów 

11:00  
 
 
 
 

11:30 Geografia  
/ biologia lekcja 

online i 
przesyłanie 

zakresu 
materiału do 

pracy w domu 
przez e-dziennik 

11:00 Geografia  
/ biologia lekcja 

online i 
przesyłanie 

zakresu materiału 
do pracy w domu 
przez e-dziennik  

Zajęcia z 
wychowawcą- 

kontakt z 
wychowawcą 

poprzez 
Messenger, w 
miarę potrzeby 
lekcja online 

Historia - 
przesyłanie za 
pomocą Librus, 

email, Messenger 
materiału do 
samodzielnej 
pracy w domu 

     J.angielski -przesyłanie za 
pomocą dostępnych środków 

komunikacji elektronicznej zakresu 
materiału do pracy w domu. 



12:00 Matematyka- 
Lekcja 

zamieszczona na 
blogu 

Matematyka- 
Lekcja 

zamieszczona na 
blogu 

         

13:00 J.niemiecki 
przesyłanie zakresu materiału do 

pracy w domu przez e-dziennik, email 

  

 

      

Środa 

 VIIIB VIIIA VII VI V IV III II I Przedszkole  
5-6 latki 

Przedszkole 
3-4 latki 

08:00 Język angielski lekcja online (zoom, 
Messenger) 

8:00-8.35 Gr.1 
8.45- 9.25 Gr.2 

Biologia + 
geografia lekcja 

online i  
przesyłanie 

zakresu materiału  

  8:00 J.polski 
lekcja online 

(zoom, 
Messenger) 

Edukacja 
wczesnoszkolna 
- przesyłanie za 

pomocą 
dostępnych 

środków 
komunikacji 

elektronicznej 
zakresu 

materiału do 
pracy w domu. 
Ciągły kontakt 
telefoniczny z 
nauczycielem, 

codziennie w 
godz. 8-13 

E.wczesn. III 

Edukacja 
wczesnoszkolna 
- przesyłanie za 

pomocą 
dostępnych 

środków 
komunikacji 

elektronicznej 
zakresu materiału 
do pracy w domu 

E.wczesn. II 

Edukacja 
wczesnoszkolna 
- przesyłanie za 

pomocą 
dostępnych 

środków 
komunikacji 

elektronicznej 
zakresu 

materiału do 
pracy w domu 

oraz po godz.12 
–głośne czytanie 

przez telefon 

Religia I 

Edukacja 
wczesnoszkolna 
- przesyłanie za 

pomocą 
dostępnych 

środków 
komunikacji 

elektronicznej 
(grupa na FB) 

zakresu 
materiału do 

pracy w domu 

Przesyłanie 
rodzicom 
poprzez 
pocztę 

elektroniczną 
materiałów dla 
dzieci do pracy 

w domu 

09:00 9:00 Chemia 
lekcja online 

(zoom, 
Messenger) 

8:50 J.polski 
lekcja online 

(zoom, 
Messenger) 

9:30 Język 
angielski lekcja 
online (zoom, 
Messenger) 

 

 

10:00 10:30 Chemia 
lekcja online 

(zoom, 
Messenger) 

9:40-11:00 
J.polski lekcja 
online (zoom, 
Messenger) 

Język polski 
przesyłanie za 
pomocą Librus, 

email, Messenger 
materiału do 
samodzielnej 
pracy w domu  

 

Geografia / 
biologia lekcja 

online i 
przesyłanie 

zakresu materiału 
do pracy w domu 
przez e-dziennik   

10:30 J.polski 
lekcja online 

(zoom, 
Messenger) 

10:15 Język 
angielski lekcja 
online (zoom, 
Messenger) 

11:00 Matematyka- 
Lekcja 

zamieszczona na 
blogu 

Matematyka- 
Lekcja 

zamieszczona na 
blogu 

Matematyka- 
Lekcja 

zamieszczona na 
blogu 

Zajęcia 
rozwijające- 

Materiały 
interaktywne  

umieszczone na 
padlecie 

Historia - 
przesyłanie za 
pomocą Librus, 

email, 
Messenger 
materiału do 
samodzielnej 
pracy w domu 

Technika - 
przesyłanie za 
pomocą Librus, 

email, 
Messenger, 
kontakty tel. 

materiałów do 
samodzielnej 
pracy w domu 

  

  11:30 Fizyka 
Matematyka 

lekcje online na 
zoom i 

przesyłanie za 
pomocą e-
dziennika, 
Messenger 
materiałów  

12:00 Doradztwo zawodowe- materiały na 
padlecie do samodzielnej analizy, 
indywidualne rozmowy online, konakt 
na Messenger, e-dziennik. 

Historia - 
przesyłanie za 
pomocą Librus, 

email, Messenger 
materiału do 
samodzielnej 
pracy w domu 

   J.angielski -przesyłanie za pomocą dostępnych środków 
komunikacji elektronicznej zakresu materiału do pracy w 

domu 

  

13:00 WOS - przesyłanie za pomocą 
Librus, email, Messenger materiału 

do samodzielnej pracy w domu 

         



 
Czwartek 

 VIIIB VIIIA VII VI V IV III II I Przedszkole  
5-6 latki 

Przedszkole 
3-4 latki 

08:00  8:00 
Chemi
a lekcja 
online 
gr 1 

8:00 
Matem
atyka 
lekcja 
online 
gr 2 

8:30 Język 
angielski lekcja 
online (zoom, 
Messenger) 

 

J.polski lekcja 
online (zoom, 
Messenger) 

Język polski 
przesyłanie za 
pomocą Librus, 

email, 
Messenger 
materiału do 
samodzielnej 
pracy w domu  

 

 Edukacja 
wczesnoszkolna 
- przesyłanie za 

pomocą 
dostępnych 

środków 
komunikacji 

elektronicznej 
zakresu 

materiału do 
pracy w domu. 
Ciągły kontakt 
telefoniczny z 
nauczycielem, 
codziennie w 
godz. 8-13 

Edukacja 
wczesnoszkolna 
- przesyłanie za 

pomocą 
dostępnych 

środków 
komunikacji 

elektronicznej 
zakresu 

materiału do 
pracy w domu 

Edukacja 
wczesnoszkolna 
- przesyłanie za 

pomocą 
dostępnych 

środków 
komunikacji 

elektronicznej 
zakresu 

materiału do 
pracy w domu 

oraz po godz.12 
–głośne czytanie 

przez telefon 

Edukacja 
wczesnoszkolna 
- przesyłanie za 

pomocą 
dostępnych 

środków 
komunikacji 

elektronicznej 
(grupa na FB) 

zakresu 
materiału do 

pracy w domu 

Przesyłanie 
rodzicom 

poprzez pocztę 
elektroniczną 
materiałów dla 
dzieci do pracy 

w domu 
Matematyka- 

Lekcja 
zamieszczona na 

blogu 

09:00 8:50 J.polski 
lekcja online 

(zoom, 
Messenger) 

 

8:50 
Matem
atyka 
lekcja 
online 
gr 1 

9:00 
Chemia 
lekcja 
online 
gr 2 

9:30  J.polski 
lekcja online 

(zoom, 
Messenger) 

 

 8:30 Język 
angielski lekcja 
online (zoom, 
Messenger) 

 

9:40  J.polski 
lekcja online 

(zoom, 
Messenger) 

 

J. polski  
lekcja 

zamieszczona 
na padlecie 

10:00 10:00 
Matematyka 
lekcja online 

(zoom, 
Messenger) 

 

Zajęcia z 
wychowawcą- 

kontakt z 
wychowawcą 

poprzez 
Messenger, w 
miarę potrzeby 
lekcja online 

Biologia 
przesyłanie 

zakresu 
materiału do 

pracy w domu 
przez e-dziennik  

10:15 Język 
angielski lekcja 
online (zoom, 
Messenger) 

 

Muzyka+Technik
a przesyłanie za 
pomocą Librus, 

email, 
Messenger, 
kontakty tel. 

materiałów do 
samodzielnej 
pracy w domu 

Muzyka- 
przesyłanie za 
pomocą Librus, 

email, 
Messenger, 
kontakty tel. 

materiałów do 
samodzielnej 
pracy w domu 

Geografia 
przesyłanie 

zakresu 
materiału do 

pracy w domu  

Muzyka- 
przesyłanie za 
pomocą Librus, 

email, 
Messenger, 
kontakty tel. 

materiałów do 
samodzielnej 
pracy w domu 

11:00 Zajęcia z 
wychowawcą- 

kontakt z 
wychowawcą 

poprzez 
Messenger, w 
miarę potrzeby 
lekcja online 

Rewalidacja M.B 
Kontakt 

telefoniczny, 
wideo rozmowa + 
materiały prze e-

dziennik 

WDŻwR   
przesyłanie zakresu materiału do 
pracy w domu przez e-dziennik 
(lekcja online w zależności od 

potrzeby) 

 WDŻwR 
przesyłanie 

zakresu materiału 
do pracy w domu 
przez e-dziennik 
(lekcja online w 
zależności od 

potrzeby) 

     

12:00 Historia - 
przesyłanie za 
pomocą Librus, 

email, 
Messenger 
materiału do 
samodzielnej 

          



pracy w domu 

13:00 Geografia/ Biologia 
 

 przesyłanie zakresu materiału do 
pracy przez e-dziennik  

Muzyka- 
przesyłanie za 
pomocą Librus, 

email, 
Messenger, 
kontakty tel. 

materiałów do 
samodzielnej 
pracy w domu  

        

 
piątek 

 

 VIIIB VIIIA VII VI V IV III II I Przedszkole  
5-6 latki 

Przedszkole 3-
4 latki 

08:00 7:50 -8:30 
J.polski lekcja 
online (zoom, 
Messenger) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

8:40-9:20 J.polski 
lekcja online 

(zoom, 
Messenger) 

 

8:00 Język 
angielski lekcja 
online (zoom, 
Messenger) 

 
 

8:00 Matematyka 
lekcja online 

(zoom, 
Messenger) 

 

8:00 Geografia/ 
biologia 

przesyłanie 
zakresu 

materiału do 
pracy w domu 

przez e-dziennik  

8:45 Język 
angielski lekcja 
online (zoom, 
Messenger) 

 
 

Edukacja 
wczesnoszkolna 
- przesyłanie za 

pomocą 
dostępnych 

środków 
komunikacji 

elektronicznej 
zakresu 

materiału do 
pracy w domu. 
Ciągły kontakt 
telefoniczny z 
nauczycielem, 
codziennie w 
godz. 8-13 

Edukacja 
wczesnoszkolna 
- przesyłanie za 

pomocą 
dostępnych 

środków 
komunikacji 

elektronicznej 
zakresu 

materiału do 
pracy w domu 

Edukacja 
wczesnoszkolna 
- przesyłanie za 

pomocą 
dostępnych 

środków 
komunikacji 

elektronicznej 
zakresu 

materiału do 
pracy w domu 

oraz po godz.12 
–głośne czytanie 

przez telefon 

Edukacja 
wczesnoszkolna 
- przesyłanie za 

pomocą 
dostępnych 

środków 
komunikacji 

elektronicznej 
(grupa na FB) 

zakresu 
materiału do 

pracy w domu 

Przesyłanie 
rodzicom 

poprzez pocztę 
elektroniczną 
materiałów dla 
dzieci do pracy 

w domu 

8:30 Historia 
online na Zoom 

oraz  przesyłanie 
za pomocą 

Librus, email, 
Messenger 
materiałów 

09:00 9:30 Język angielski lekcja online 
(zoom, Messenger) 

 
9.30-10.10 Gr.1 

10.20- 11.00 Gr.2 

9:00  
Matematyka 
lekcja online 

(zoom, 
Messenger) 

 

9:30 J.polski 
lekcja online 

(zoom, 
Messenger) 

 

9:00 zaj. z wych. 
W miarę 

możliwości 
spotkania online, 

stały kontakt z 
wychowawcą 

poprzez 
Messenger, e-

dziennik 

9:30 Przyroda 
przesyłanie 

zakresu 
materiału do 

pracy w domu 
przez e-dziennik 
(lekcja online w 
zależności od 

potrzeby) 

9:30 Matematyka 
lekcje online na 

zoom i 
przesyłanie za 

pomocą e-
dziennika, 
Messenger 
materiałów 



10:00 Plastyka 
przesyłanie za 
pomocą Librus, 

email, 
Messenger, 
kontakty tel. 

materiałów do 
samodzielnej 
pracy w domu 

Plastyka - 
przesyłanie za 
pomocą Librus, 

email, 
Messenger, 
kontakty tel. 

materiałów do 
samodzielnej 
pracy w domu 

Plastyka 
przesyłanie za 
pomocą Librus, 

email, 
Messenger, 
kontakty tel. 

materiałów do 
samodzielnej 
pracy w domu 

10:30 
Matematyka 

lekcje online na 
zoom i 

przesyłanie za 
pomocą e-
dziennika, 
Messenger 
materiałów 

11:00 Matematyka- 
Lekcja 

zamieszczona 
na blogu 

11:00 Historia 
online na Zoom 
oraz przesłanie  

za pomocą 
Librus, email, 
Messenger 
materiałów 

J.niemiecki  
przesyłanie 

zakresu 
materiału do 

pracy w domu 
przez e-dziennik, 

email 

  Zajęcia z 
wychowawcą- 
stały kontakt z 
wychowawcą 
poprzez e-
dziennik, 
Messenger,  
mail, telefon 

     

Matematyka- 
Lekcja 

zamieszczona na 
blogu 

12:00 12:00 Historia 
online na Zoom 
oraz przesłanie  

za pomocą 
Librus, email, 
Messenger 
materiałów 

          

J.niemiecki  przesyłanie zakresu 
materiału do pracy w domu przez e-

dziennik, email 

13:00 Zajęcia 
rozwijające- 

Materiały 
interaktywne  

umieszczone na  
padlecie 

Zajęcia 
rozwijające- 

Materiały 
interaktywne  

umieszczone na 
padlecie 

         

14:00 Zaj. Przygotowujące do egzaminu 
jęz.polski- Materiały interaktywne  

umieszczone na padlecie 

         

Uwagi: 
Zajęcia z wychowania fizycznego oraz religii realizowane są w formie informacji na e-dzienniku w zależności od potrzeb  

 

 

 

 



 

 

 


