
ZMODYFIKOWANY PLAN ZAJĘĆ NA CZAS ZDALNEGO NAUCZANIA  

w okresie 25.03.2020 – 10.04.2020 

 

Godziny zajęć (i konsultacje)  przed południem:                        Konsultacje po południu:  

1 lekcja: 9.00-9.45                                                                                    wykaz w załączniku 

2 lekcja: 10.00 – 10.45                                                                               

3 lekcja: 11.30 – 12.15                                                                               

4 lekcja: 12.30 – 13.15   

5 lekcja: 13.30 – 14.15 

 

Edukacja wczesnoszkolna kl. I-III oraz „Zerówka  

  poniedziałek Wtorek  Środa  Czwartek Piątek  

Klasa I  Edukacja 
wczesnoszkolna+ 
j. angielski 

Edukacja 
wczesnoszkolna+ 
informatyka 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

Edukacja 
wczesnoszkolna+ 
j. angielski 

Edukacja 
wczesnoszkolna+ 
religia  

Klasa II Edukacja 
wczesnoszkolna+ 
j. angielski 

Edukacja 
wczesnoszkolna+ 
informatyka 

Edukacja 
wczesnoszkolna+ 
j. angielski 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

Edukacja 
wczesnoszkolna+ 
religia  

Klasa III Edukacja 
wczesnoszkolna+ 
j. angielski 

Edukacja 
wczesnoszkolna+ 
informatyka 

Edukacja 
wczesnoszkolna+ 
j. angielski 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

„Zerówka” Wychowanie 
przedszkolne+ 
j. angielski 

Wychowanie 
przedszkolne 

Wychowanie 
przedszkolne 

Wychowanie 
przedszkolne+ 
religia 

Wychowanie 
przedszkolne+ 
j. angielski 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klasy V-VIII 

 

Klasa V  

Poniedziałek  Wtorek  Środa  Czwartek Piątek  

matematyka  j. polski j. polski j. polski j. polski 

j. polski  matematyka geografia technika plastyka 

j. angielski  historia j. angielski matematyka religia 

biologia  j. angielski muzyka informatyka matematyka  

--- wych.fiz. --- wych.fiz. --- 

 

Klasa VI  

Poniedziałek  Wtorek  Środa  Czwartek Piątek  

j. polski matematyka geografia technika matematyka 

matematyka j. polski j. angielski j. polski j. polski 

biologia historia matematyka historia informatyka  

j. angielski plastyka j. polski j. angielski muzyka 

wych.fiz. religia wych.fiz. --- --- 

 

Klasa VII  

Poniedziałek  Wtorek  Środa  Czwartek Piątek  

biologia   fizyka historia chemia j. angielski 

j. angielski j. angielski j. polski matematyka matematyka 

informatyka matematyka  geografia fizyka j. polski 

j. polski j. polski matematyka j. polski historia 

wych.fiz. religia wych.fiz. --- --- 

 

Klasa VIII 

Poniedziałek  Wtorek  Środa  Czwartek Piątek  

historia historia j. angielski matematyka chemia 

biologia fizyka matematyka j. angielski j. angielski 

j. polski j. polski j. polski j. polski WOS 

matematyka  matematyka  geografia chemia  j. polski 

informatyka religia wych.fiz. wych.fiz. EDB 

 

 

 

 

 

 

 



KONSULTACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW  

Konsultacje dla uczniów i rodziców w godzinach przedpołudniowych odbywają się w godzinach 

zajęć zgodnie z planem lekcji.  

Konsultacje w godzinach popołudniowych:  

 Język polski: poniedziałki i środy 16.00-18.00 (kontakt przez Librus lub telefon 608 067 057)  

 Język angielski: wtorki i czwartki 16.00-18.00 (kontakt przez Librus, Class Dojo, fb, 

Messenger)  

 

 Historia: wtorki 16.00-18.00 (kontakt przez Librus, Messenger, WhatsApp, telefon 784 230 

314)  

 Matematyka i informatyka (kl. V-VIII):  poniedziałek i czwartek 16.00 – 18.00 (kontakt przez 

Librus, e-mail: szkola.miodnica@wp.pl, WhatsApp lub telefon 508 462 786) 

 

 Informatyka (kl. I-III): wtorek 16.00 – 16.45 ((kontakt przez Librus, Messenger, WhatsApp, 

telefon 510 127 272, email: anezka@interia.eu)  

 Fizyka i technika: czwartki 16.00-16.45 (kontakt przez Librus, mail, telefon 606 951 809)  

 Chemia: czwartki 18.00-18.45 (kontakt przez Librus, mail: staczy6749@wp.pl) 

 Biologia: poniedziałki 16.00-16.45 (kontakt przez Librus, mail: dorota.zienkowicz@o2.pl, 

telefon 508 215 644) 

 

 Geografia: środy 16.00-16.45 (kontakt przez Librus, telefon 531 211 799)   

 

 Edukacja wczesnoszkolna klasa I: od poniedziałku do piątku 14.00-15.30 (kontakt przez 

Librus, mail: elakon@poczta.onet.pl, telefon 601 837 834)  

 

 Edukacja wczesnoszkolna klasa II: konsultacje w godzinach popołudniowych do 

indywidualnego ustalenia z potrzebującymi rodzicami (kontakt telefoniczny 601 971 369)  

 
 Edukacja wczesnoszkolna klasa III: od poniedziałku do piątku 14.00-16.00 (kontakt 

telefoniczny 795 123 763)  

 

 Wychowanie przedszkolne: kontakt Messenger, WhatsApp, telefon 504 592 539, email: 

askanajdek@wp.pl)  

 

 Pozostali nauczyciele: kontakt przez Librus.  

Uwaga: zwracamy się z prośbą, aby udostępnione numery telefonów do nauczycieli wykorzystywać 

wyłącznie w celu kontaktów związanych z wyjaśnianiem problemów dotyczących realizacji materiału 

z danego przedmiotu.  
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