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Sposoby i tryb realizacji zadań Szkoły Podstawowej nr 34                 
im. Wojska Polskiego w Poznaniu  

w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 
§ 1. 

 
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 realizacja zadań szkoły odbywa się                            
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w trybie:                                     
wariantu B – hybrydowego (mieszanego) lub wariantu C – zdalnego.  

 
§ 2. 
 

W momencie ogłoszenia nauczania zdalnego uczniowie są zobowiązani do zabrania              
z szafek w sali lub w szatni wszystkich podręczników, zeszytów/ćwiczeń.  
Wszystkie prace uczniów wykonane przed wprowadzeniem nauczania na odległość 
muszą być sprawdzone, a oceny wpisane do dziennika elektronicznego Librus.  
 

§ 3. 
 
Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będą 
realizowane w szczególności: 
1) z wykorzystaniem: 

a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej 
udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 
pod adresem www.epodreczniki.pl, 

b) Microsoft Teams   lub  ZOOM do prowadzenia zajęć online w czasie  
rzeczywistym, 

c) podręczników, zeszytów ćwiczeń, prezentacji multimedialnych, własnych 
nagrań lekcji (max 20 minut), wideolekcji (max 30 minut), filmów na 
kanale Youtube, materiałów przygotowanych przez nauczyciela, aplikacji 
gier i quizów edukacyjnych, materiałów opracowanych przez 
wydawnictwa, platform edukacyjnych, np. www.lektury.gov.pl, 

d) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego 
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych 
jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym 
na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych 
komisji egzaminacyjnych, 

e) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii, 
2) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, 
potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę 
do oceny pracy ucznia; 
3) z wykorzystaniem następujących środków komunikacji elektronicznej 
zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub 
rodzicem/prawnym opiekunem: 

a) dziennika elektronicznego „Librus”,  
b) strony internetowej szkoły,  
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c) pakietu „Office 365”,  
d) telefonów do rodziców uczniów,  
oraz, w przypadku braku możliwości innego kontaktu: 
e) poprzez pocztę tradycyjną. 

4) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach 
ich realizacji przez ucznia w domu: 

a) w przypadku uczniów objętych edukacją wczesnoszkolną - zadanie to wykonują 
wychowawcy klas,  

b) w przypadku uczniów objętych nauką w ramach przedmiotu „wychowanie do 
życia w rodzinie” - zadanie to wykonują nauczyciele prowadzący te zajęcia, 

c) w przypadku uczniów objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz 
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi - zadanie to wykonują 
nauczyciele realizujący zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze,  

d) w przypadku uczniów objętych zajęciami dodatkowymi w ramach pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej - zadanie to wykonują nauczyciele prowadzący 
te zajęcia. 

 
§ 4. 

 
Dyrektor przekazuje uczniom, rodzicom/opiekunom prawnym i nauczycielom 
informację o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego 
ograniczenia jej funkcjonowania poprzez komunikator dziennika „Librus” oraz                     
w postaci ogłoszenia na drzwiach wejściowych szkoły, w których zamieszcza 
wiadomość, że: 
1) treść niniejszej informacji znajduje się na stronie internetowej szkoły                             

w zakładce: „Dokumenty szkoły”,  
2) treść niniejszej informacji znajduje się w dzienniku „Librus” w zakładce „Pliki 

szkoły”. 
 

§ 5. 
 
1) W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, które umożliwia 

nauczycielom pracę w budynku szkoły,  tygodniowy plan lekcji dla poszczególnych 
oddziałów pozostaje bez żadnych zmian. 

2) W sytuacji całkowitego zamknięcia szkoły, uwzględniając równomierne obciążenie 
uczniów, ich możliwości psychofizyczne i sprzętowe, a także możliwości sprzętowe 
nauczycieli, ustalam tygodniowy rozkład zajęć dla poszczególnych oddziałów, na 
czas kształcenia na odległość, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej informacji. 
Nauczyciele są zobowiązani do przestrzegania planu zajęć i przesyłania zadań  dla 
uczniów tylko w dni wyznaczone w tygodniowym rozkładzie zajęć i nie później niż 
do godz.13.00.  

 
§ 6. 

 
Nauczycielskie zespoły przedmiotowe ustalą:  
1) sposób realizacji treści z podstawy programowej, dostosowany                                       
do tygodniowego rozkładu zajęć, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej 
informacji, 
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2) treści z podstawy programowej, których realizację można, w razie potrzeby, 
przełożyć na następny rok szkolny (z wyjątkiem klas trzecich i ósmych) 
 

§ 7. 
 
Ustalam następujący sposób monitorowania postępów uczniów, weryfikacji ich 
wiedzy i umiejętności, w tym również informowania uczniów lub rodziców/prawnych 
opiekunów o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach: 
1) obowiązuje Regulamin Oceniania Wewnątrzszkolnego w Szkole Podstawowej nr 34 

im. Wojska Polskiego w Poznaniu, 
2) na podstawie par.2 pkt 18 oraz par.3 pkt 8 Regulaminu Oceniania 

Wewnątrzszkolnego w Szkole Podstawowej nr 34 im. Wojska Polskiego w 
Poznaniu, przewodniczący nauczycielskich zespołów przedmiotowych, na czas 
kształcenia na odległość, określą i zapiszą w Przedmiotowych Systemach Oceniania 
(PSO)do dnia 23 września 2020r: 

a) formy aktywności ucznia (obowiązkowe i dodatkowe) oraz przypisane tym 
aktywnościom wagi ocen (1,2,3)   , 

b)  termin przeznaczony na wykonanie zadań, 
c) sposoby poprawy ocen uzyskanych przez ucznia przed 

wprowadzeniem i  podczas kształcenia na odległość, 
d) sposoby uzyskania ocen za prace, których uczeń nie napisał lub nie 

wykonał przed wprowadzeniem wariantu B lub C,  
3) W sprawie warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu poprawkowego, oraz  
     egzaminu klasyfikacyjnego: 

a) w par. 6 ust. 1 dodaje się pkt 3a „ w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                                         
i zwalczaniem COVID-19, egzamin poprawkowy może być przeprowadzony                              
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które będą każdorazowo 
dostosowane do konkretnej sytuacji egzaminacyjnej, 
b) w par. 6 ust. 2 dodaje się: pkt 4a „ w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                                        
i zwalczaniem COVID-19, egzamin klasyfikacyjny może być przeprowadzony                            
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które będą każdorazowo 
dostosowane do konkretnej sytuacji egzaminacyjnej. 

 
§ 8. 

 
Ustalam następujące zasady pracy zdalnej uczniów: 

1) Sposoby prowadzenia zajęć: 
a) czas trwania jednostki lekcyjnej wynosi 45 minut,  
b) nauczyciel może skrócić czas trwania lekcji do 30 minut, jeśli wymagają tego 

realizowane treści programowe. Przez pozostałe 15 minut nauczyciel jest do 
dyspozycji uczniów, w celu indywidualnych konsultacji, 



 

4 
 

c) zajęcia online w czasie rzeczywistym prowadzone są za pomocą Microsoft 
Teams lub ZOOM i przebiegają, w miarę możliwości, z kamerą włączoną przez 
ucznia oraz nauczyciela, 

d) materiały dla uczniów i zadania domowe przesyłane są  za pośrednictwem 
poczty elektronicznej Office 365.  Nauczyciel informuje uczniów o przesłanym 
zadaniu do wykonania poprzez dziennik Librus -  interfejs „zadania domowe”; 

e) nauczyciele przygotowują dla uczniów  także zadania bez udziału monitora,               
z wykorzystaniem podręczników, zeszytów, ćwiczeń; 

f) wszystkie lekcje informatyki odbywają się tylko online w czasie 
rzeczywistym; 

g) podczas realizacji planu lekcji wg Załącznika nr 1, plastyka i muzyka 
odbywają się wymiennie co drugi tydzień; 

h) nie każda lekcja musi kończyć się zadaniem domowym; 
i) uczniowie są zobowiązani co najmniej raz dziennie, od poniedziałku do 

piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00 odebrać komunikaty z dziennika 
elektronicznego Librus i poczty Office 365. 

2) Ocenianie przedmiotowe: 
a) uczeń jest oceniany na bieżąco wg PSO „na odległość”, 
b) podczas realizacji planu lekcji wg Załącznika nr 1, obowiązuje zasada, że 

ilość ocen  możliwa do uzyskania z danego  przedmiotu w jednym tygodniu 
nauki nie może być większa od tygodniowej ilości godzin danego przedmiotu, 
określonej w załączniku nr 1 do niniejszej informacji, 

c) dopuszcza się możliwość przeprowadzania sprawdzianów, testów, kartkówek 
z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, 

d) w przypadku, gdy uczeń nie uczestniczy w lekcji online ma obowiązek,                      
na podstawie materiałów przesłanych przez nauczyciela samodzielnie 
uzupełnić braki wynikające z absencji, 

e) w zadaniach dla ucznia nauczyciel podaje informacje jak zadanie będzie 
oceniane i jaka będzie waga uzyskanej oceny, 

f) zadania domowe powinny być sprawdzone przez nauczyciela i odesłane                    
z komentarzem, co uczeń zrobił dobrze, a nad czym powinien jeszcze 
popracować, 

g) uczeń ma obowiązek w wyznaczonym terminie odesłać obowiązkowe zadanie 
zlecone przez nauczyciela. Zadanie musi być czytelne, a zdjęcia i załączniki 
wyraźne, 

h) niewykonanie przez ucznia zadania w terminie skutkuje oznaczeniem „bz” 
(brak zadania) z komentarzem jakiego zadania dotyczy. Nieprzesłanie pracy 
po upływie  nowego, wyznaczonego przez nauczyciela terminu skutkuje 
otrzymaniem oceny niedostatecznej, 

i) nie podlegają ocenie prace uczniów skopiowane z Internetu lub wykonane  
niesamodzielnie, 

j) nauczyciel umożliwia uczniowi  poprawę oceny uzyskanej przed 
wprowadzeniem nauki wg wariantu B lub C, 



 

5 
 

k) rodzic/opiekun prawny ma prawo wnioskować o wydłużenie terminu 
wykonania pracy w przypadku choroby ucznia lub problemów technicznych. 

3) Ocenianie zachowania: 
a) ocenie zachowania podlegają: 

- systematyczność i sumienność wywiązywania się z obowiązku szkolnego, 
- uczciwość w wykonywaniu zadań obowiązkowych i dodatkowych, 
- umiejętność kulturalnego komunikowania się online, 

b)  ocena zachowania może ulec obniżeniu w przypadku: 
-  naruszenia zasad dotyczących nagrywania, kopiowania, rozpowszechniania 

przebiegu spotkania online z nauczycielem bez jego zgody, 
- udostępniania osobom nieuprawnionym do uczestniczenia w spotkaniu 

nagrań, zdjęć i innych zapisów multimedialnych oraz materiałów 
dydaktycznych wykorzystywanych przez nauczycieli podczas zajęć, 

- udostępniania haseł do dziennika elektronicznego Librus lub do szkolnej 
poczty elektronicznej. 

4) Frekwencja: 
a) udział w lekcjach online jest obowiązkowy, a nieobecność musi być 

usprawiedliwiona przez rodzica/opiekuna prawnego w ciągu jednego 
tygodnia, 

b) nauczyciele przesyłają zadania za pośrednictwem poczty elektronicznej 
Microsoft Office 365 oraz dziennika „Librus”  i  włączają żądanie 
potwierdzenia odbioru przez ucznia, co jest potwierdzeniem jego obecności 
na lekcji. 

§ 9. 
 
Uczeń lub rodzic/prawny opiekun ma możliwość konsultacji z nauczycielem 
prowadzącym zajęcia, trenerem, pedagogiem, psychologiem, wychowawcą świetlicy, 
bibliotekarzem, wicedyrektorem i dyrektorem szkoły od poniedziałku do piątku,                               
w godzinach od 8.00 do 16.00, poprzez komunikator dziennika „Librus” oraz                                          
za pośrednictwem Microsoft Teams lub ZOOM, po wzajemnym ustaleniu  terminu 
spotkania online. 

§ 10. 
 

Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do: 
1) wspierania swoich dzieci w nauce na odległość, 
2) zapewnienia bezpiecznych warunków korzystania przez dziecko z urządzeń 

umożliwiających komunikację elektroniczną, 
3) zapewnienia oprogramowania antywirusowego na urządzeniu, 
4) informowania wychowawcy o nieobecności dziecka lub problemach 

technicznych, 
5) usprawiedliwiania nieobecności dziecka na zajęciach online.  
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§ 11. 
  

Wychowawcy klas są zobowiązani do realizacji wszystkich zadań wynikających z 
powierzonej funkcji i związanego z nią dodatku funkcyjnego (zadania wychowawcy 
określa Statut SP 34) oraz: 

1) ustalają i posiadają aktualne kanały szybkich kontaktów z 
rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów oraz ich adresy zamieszkania, 
2) reagują na problemy techniczne lub organizacyjne związane z edukacją 
zdalną zgłaszane przez uczniów, rodziców/prawnych opiekunów uczniów, 
3) prowadzą godziny wychowawcze online, w czasie rzeczywistym,                         
co najmniej raz w tygodniu, 
4) utrzymują stały kontakt z oddziałową radą rodziców. 
5) monitorują wymianę informacji między nauczycielami, uczniem lub 
rodzicem/prawnym opiekunem.  
6) W przypadku otrzymania od rodziców/prawnych opiekunów informacji                       
o problemach sprzętowych lub stwierdzenia braku kontaktu za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej wymienionych w § 3. pkt. 3) a-d podejmują 
następujące działania: 
a) W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, które  
umożliwia nauczycielom pracę w budynku szkoły, organizują dla ucznia  
zajęcia w szkole i powiadamiają o tym nauczycieli uczących, ucznia                      
i rodziców/prawnych opiekunów. 
b) W sytuacji całkowitego zamknięcia szkoły: 
 na wniosek rodziców/prawnych opiekunów ucznia, w uzgodnieniu z 

nauczycielami poszczególnych przedmiotów, przygotowują zestawy 
zadań ze wszystkich przedmiotów, do wykonania przez ucznia w okresie 
czasowego ograniczenia  funkcjonowania szkoły, 

 wysyłają zadania w formie pliku PDF na adres:   
sekretariat@zsp8poznan.pl informując telefonicznie sekretariat  
szkoły o konieczności wydruku i przesłania drogą pocztową na 
adres zamieszkania ucznia lub rodzice/opiekunowie prawni 
obierają,  a następnie dostarczają  wykonane zadania do portierni 
szkoły. 

 
§ 12. 

 
Obowiązki pedagoga i psychologa szkolnego: 

1) koordynują współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając 
potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów, w tym uczniów 
objętych kształceniem specjalnym lub uczęszczających na zajęcia 
rewalidacyjno-wychowawcze oraz na zajęcia dodatkowe w ramach pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej. 

2) wspomagają nauczycieli i biorą udział (według potrzeb) w godzinach 
wychowawczych klas za pośrednictwem Microsoft Teams lub ZOOM, 
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3) w przypadku wystąpienia  sytuacji kryzysowych prowadzą działania 
interwencyjne z MOPR, sądem, policją, kuratorami sadowymi, poradnią 
psychologiczno-pedagogiczną itp., 

4) prowadzą e-profilaktykę oraz poradnictwo wychowawcze, zamieszczając 
stosowne treści na stronie internetowej szkoły, 

5) otaczają opieką online uczniów i rodziców/opiekunów prawnych, w przypadku 
wystąpienia trudności z adaptacją do nauczania w wariancie B lub C oraz 
pojawienia się sytuacji stresowych i lękowych związanych z epidemią.  

Godziny dostępności oraz numery telefonów kontaktowych pedagoga i psychologa 
szkolnego pozostają bez zmian. 

§ 13. 
 
1) W razie nieobecności nauczyciela, spowodowanej chorobą lub innymi 

zdarzeniami losowymi, dyrektor/wicedyrektor wyznacza innego nauczyciela, 
który przejmuje jego obowiązki w kształceniu na odległość. Jeśli nie ma  
możliwości wyznaczenia zastępstwa, w dzienniku Librus pojawi się informacja 
„lekcja odwołana”  

2) Obowiązki nieobecnego wychowawcy klasy przejmuje drugi wychowawca. 
 

§ 14. 
 
Sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły w okresie kształcenia na odległość: 

1) zapis tematu zajęć w dzienniku „Librus”   
2) zapis informacji od nauczyciela dla ucznia w dzienniku „Librus” (moduł 

Terminarz, rodzaj: informacja od nauczyciela),  
3) zapis w dzienniku „Librus” oceny uzyskanej przez ucznia wraz z przypisaną 

kategorią i wagą tej oceny, 
4) odnotowanie obecności/nieobecności uczniów, na podstawie monitorowania ich 

aktywności na zajęciach,  
5) wychowawca klasy, będąc w stałym kontakcie z rodzicami/opiekunami 

prawnymi uczniów, odnotowuje w dzienniku ewentualną nieobecność ucznia na 
zajęciach z powodu choroby lub innych zdarzeń losowych. 
 

§ 15. 
 
Ustalam następujące zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć 
realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego 
sposobu kształcenia: 
Potwierdzeniem zrealizowanych przez nauczyciela (pedagoga, psychologa, 
wychowawcę świetlicy, bibliotekarza, trenera) godzin pracy są:  

1) wpisane przez nauczyciela w dziennikach wszystkich oddziałów (w ramach 
obowiązującego nauczyciela przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin) tematy zajęć,  

2) zapisy numerów wymagań z podstawy programowej przy każdym temacie 
lekcyjnym, 

3) wpisane przez nauczyciela w dziennikach oceny uzyskane przez uczniów, 
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4) przesłane przez nauczyciela zadania dla uczniów zgodnie z planem lekcji 
oddziałów, 

5) odnotowanie obecności/nieobecności ucznia, 
6) odczytanie w dzienniku „Librus”, w dniach od poniedziałku do piątku, 

dwukrotnie tj. do godziny 9.00 oraz do godziny 17.00, informacji 
przekazywanych przez dyrektora/wicedyrektorów szkoły i bezwzględne 
stosowanie się do ich zaleceń, 

7) konsultacje z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów i uczniami, poprzez 
komunikator dziennika „Librus”, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 
8.00 do 16.00 oraz za pośrednictwem Microsoft Teams lub ZOOM, podając 
konkretny dzień tygodnia (od poniedziałku do piątku) i godzinę, 

8) nauczyciele - trenerzy w ramach swoich godzin realizują zagadnienia 
związane ze zdrowym stylem życia oraz pomocy przedmedycznej, 
przygotowują prezentacje i uczestniczą w godzinach wychowawczych, 

9) nauczyciele świetlicy ściśle współpracują z nauczycielami edukacji 
wczesnoszkolnej w zakresie realizacji podstawy programowej (zwłaszcza 
edukacja plastyczna i muzyczna) i przygotowują materiały uzupełniające  dla 
uczniów klas 1-3, 

10) nauczyciele bibliotekarze współpracują z nauczycielami języka polskiego                  
w zakresie realizacji podstawy programowej oraz czytania lektur 
i analizowania ich treści. 

§ 16 
 

Nadzór pedagogiczny dyrektora będzie realizowany w formie ankiet, wywiadów oraz 
zdalnych obserwacji zajęć prowadzonych online. Wszelkie informacje będą przesyłane 
przez komunikator Librus. 
 

§ 17 
Dyrektor zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej informacji, 
adekwatnych do aktualnej sytuacji. 
 
 
 
 

Podpisała 
 

Ewa Krawczyk – dyrektor szkoły 
 
 
 
 
Poznań, dnia 16 września 2020r. 
 
Zmiana z dnia 6 listopada 2020 r. na podstawie decyzji Rady Pedagogicznej Szkoły 
Podstawowej nr 34 im. Wojska Polskiego w Poznaniu  
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Załącznik nr 1 
Tygodniowy rozkład zajęć dla poszczególnych oddziałów, na czas kształcenia na 
odległość. 
 

Klasa 1 
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

Nauczanie 
zintegrowane 

Język angielski 
 

Wychowanie 
fizyczne 

Nauczanie 
zintegrowane 

Nauczanie 
zintegrowane 

Edukacja 
informatyczna 

Nauczanie 
zintegrowane 

Nauczanie 
zintegrowane 

Język angielski 
 

Wychowanie 
fizyczne 

Nauczanie 
zintegrowane 

Religia/etyka 
 

Nauczanie 
zintegrowane 

Nauczanie 
zintegrowane 

Nauczanie 
zintegrowane 

 
 

Klasa 2 
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

Nauczanie 
zintegrowane 

Religia/etyka 
 

Język angielski 
 

Nauczanie 
zintegrowane 

Nauczanie 
zintegrowane 

Nauczanie 
zintegrowane 

Nauczanie 
zintegrowane 

Nauczanie 
zintegrowane 

Nauczanie 
zintegrowane 

Język angielski 
 

Wychowanie 
fizyczne 

Nauczanie 
zintegrowane 

Nauczanie 
zintegrowane 

Wychowanie 
fizyczne 

Edukacja 
informatyczna 

 
 

Klasa 3 
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

Nauczanie 
zintegrowane 

Nauczanie 
zintegrowane 

Edukacja 
informatyczna 

Język angielski 
 

Wychowanie 
fizyczne 

Wychowanie 
fizyczne 

Religia/etyka 
 

Nauczanie 
zintegrowane 

Nauczanie 
zintegrowane 

Nauczanie 
zintegrowane 

Nauczanie 
zintegrowane 

Język angielski 
 

Nauczanie 
zintegrowane 

Nauczanie 
zintegrowane 

Nauczanie 
zintegrowane 

 
 

Klasa 4 
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

język polski matematyka język angielski język polski matematyka 
język polski matematyka język angielski muzyka/plastyka język angielski 
informatyka wych. fiz. religia/etyka technika wych. fiz. 
 historia przyroda   

oraz 1 godzina w tygodniu z wychowawcą klasy 
 
 

Klasa 5 
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

matematyka język angielski język polski matematyka język polski 
matematyka język angielski muzyka/plastyka język angielski język polski 

wych. fiz. biologia technika wych. fiz. informatyka 
historia religia/etyka  geografia  

oraz 1 godzina w tygodniu z wychowawcą klasy 
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Klasa 6 
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 
język angielski język polski matematyka język polski matematyka 
język angielski muzyka/plastyka język angielski język polski matematyka 

biologia technika wych. fiz. informatyka wych. fiz. 
religia/etyka  geografia  historia 

oraz 1 godzina w tygodniu z wychowawcą klasy 
 
 

Klasa 7 
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

język polski matematyka język polski matematyka język angielski 
język polski matematyka język angielski historia język angielski 

fizyka wych. fiz. informatyka wych. fiz. geografia 
muzyka/plastyka biologia chemia język niemiecki religia/etyka 

   język niemiecki  
oraz 1 godzina w tygodniu z wychowawcą klasy 

 
 

Klasa 8 a, d, e, f 
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

język polski matematyka język angielski język polski matematyka 
informatyka historia język angielski język polski matematyka 

chemia wych. fiz. geografia wos biologia 
EdB język niemiecki religia/etyka fizyka język angielski 

 język niemiecki   wych. fiz. 
oraz 1 godzina w tygodniu z wychowawcą klasy 

 
 

Klasa 8 b (j. angielski) 
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

matematyka język angielski język polski matematyka język polski 
historia język angielski język angielski matematyka język polski 

wych. fiz. geografia fizyka język angielski chemia 
język niemiecki religia/etyka wos biologia EdB 
język niemiecki   wych. fiz. informatyka 

oraz 1 godzina w tygodniu z wychowawcą klasy 
 
 

Klasa 8 c (mat-inf) 
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

matematyka matematyka język polski matematyka informatyka 
historia matematyka język polski język angielski język polski 

wych. fiz. religia/etyka fizyka język angielski chemia 
język niemiecki geografia wos biologia EdB 
język niemiecki język angielski informatyka wych. fiz.  

oraz 1 godzina w tygodniu z wychowawcą klasy 
 


