
 

Arkusz pracy nauczycieli 

Klasa 6b 

 

Imię i nazwisko nauczyciela: Magdalena Witczymiszyn 

Lp. Zagadnienia do pracy Ustalenia 

1) propozycje przewidywanych sposobów 

komunikowania się z uczniami w celu 

przekazywania im informacji i 

uzyskiwania informacji zwrotnej od 

uczniów, np. dziennik elektroniczny  

 

dziennik elektroniczny, poczta służbowa 

platforma Google Suite 

2) przewidywane miejsce pracy- praca 

zdalna w miejscu zamieszkania  

 

praca zdalna w miejscu zamieszkania 

 

Nazwa przedmiotu: język polski 

Klasa  6b 

3) proponowane formy i terminy konsultacji 

z uczniami i rodzicami 

 

wysyłanie na bieżąco wiadomości przez pocztę 

służbową, platformę Google Suite oraz 

monitorowanie odczytywania 

wiadomości przez rodziców 
4) zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

a) od 15 kwietnia do 17 kwietnia br., 

b) od 20 kwietnia do 24 kwietnia br.  

 

 

 

 

1)Uczymy się pisać dedykację 

 

b)1)Jak napisać opinię na temat filmu? 

2) Podsumowanie rozdziału „Słowa i obrazy” 

 

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela: Dorota Tyrała 

Lp. Zagadnienia do pracy Ustalenia 

1) propozycje przewidywanych 

sposobów komunikowania się z 

uczniami w celu przekazywania im 

informacji i uzyskiwania informacji 

zwrotnej od uczniów, np. dziennik 

elektroniczny  

 

Dziennik elektroniczny 

Platforma Google Suite  

WSiPnet.pl 

2) przewidywane miejsce pracy- praca 

zdalna w miejscu zamieszkania  

 

Wydzielone miejsce w pokoju, stolik, krzesło 

laptop z dostępem do Internetu 

 



Nazwa przedmiotu: Biologia 

Klasa 6b 

3) proponowane formy i terminy konsultacji 

z uczniami i rodzicami 

 

Dziennik elektroniczny - dostępność w 

godzinach pracy 

Platforma Google Suite - dostępność w 

godzinach pracy 
 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

a) od 15 kwietnia do 17 kwietnia br., 

b) od 20 kwietnia do 24 kwietnia br.  

a) Płazy - charakterystyka 

b) Różnorodność płazów – interaktywna 

prezentacja 
 

 

Imię i nazwisko nauczyciela: Jerzy Porowski 

Lp. Zagadnienia do pracy Ustalenia 

1) propozycje przewidywanych 

sposobów komunikowania się z 

uczniami w celu przekazywania im 

informacji i uzyskiwania informacji 

zwrotnej od uczniów, np. dziennik 

elektroniczny  

 

Przekazywanie informacji i komunikowanie 

się z uczniami będzie odbywało się poprzez 

dziennik elektroniczny oraz ewentualnie 

przez maila służbowego – przesyłanie skanów 

lub zdjęć ćwiczeń na kartach pracy i prac 

wytwórczych. 

2) przewidywane miejsce pracy- praca 

zdalna w miejscu zamieszkania  

 

Przewidywane miejsce  pracy – w miejscu 

zamieszkania, praca zdalna 

 

Nazwa przedmiotu: technika 

Klasa 6 b 

3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 

 

Forma konsultacji – odpowiadanie na pytania, 

wyjaśnianie wątpliwości  oraz przesyłanie 

ćwiczeń i tematów prac wytwórczych  –  w 

poniedziałki  i środy   

4) zakres treści nauczania do 

zrealizowania w ramach nauczanych 

przedmiotów lub innych zajęć 

w poszczególnych oddziałach w 

okresach: 
a) od 15 kwietnia do 17 

kwietnia br., 

b) od 20 kwietnia do 24 

kwietnia br 
 

a)dokończenie kart pracy-ćwiczeń – planów 

poziomych mieszkania – do 20.IV 

b)domowa instalacja elektryczna – karta 

pracy ćwiczenia – od 20.IV 

c)domowa instalacja gazowa- karta pracy 

ćwiczenia – od 27.IV 

 

 

 



Imię i nazwisko nauczyciela: Małgorzata Pedrycz 

Lp. Zagadnienia do pracy Ustalenia 

1) propozycje przewidywanych 

sposobów komunikowania się z 

uczniami w celu przekazywania im 

informacji i uzyskiwania informacji 

zwrotnej od uczniów, np. dziennik 

elektroniczny  

 

Dziennik elektroniczny 

Platforma Google Suite  

WSiPnet.pl  

2) przewidywane miejsce pracy- praca 

zdalna w miejscu zamieszkania  

 

Wydzielone miejsce w pokoju, stolik, krzesło 

laptop z dostępem do Internetu 

 

Nazwa przedmiotu: matematyka 

Klasa 6bf 

3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 

 

Dziennik elektroniczny - dostępność w 

godzinach pracy 

Platforma Google Suite - dostępność w 

godzinach pracy 

 

 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

a) od 15 kwietnia do 17 kwietnia br., 

b) od 20 kwietnia do 24 kwietnia br.  

a) Wyrażenia algebraiczne w równaniach. 

Rozwiązywanie równań. 

b) Rozwiązywanie równań pierwszego stopnia 

z jedną niewiadomą występującą po jednej 

stronie równania 

Zastosowanie równań z jedną niewiadomą 

do rozwiązywania zadań tekstowych 

21.04 (wtorek) godz.8:30 -zajęcia online 

 

Imię i nazwisko nauczyciela: Anna Jamrozek 

Lp. Zagadnienia do pracy Ustalenia 
1) propozycje przewidywanych sposobów 

komunikowania się z uczniami w celu 

przekazywania im informacji i 

uzyskiwania informacji zwrotnej od 

uczniów, np. dziennik elektroniczny  

 

dziennik elektoriniczny,Classroom 

2) przewidywane miejsce pracy- praca 

zdalna w miejscu zamieszkania  

 

praca zdalna w miejscu zamieszkania 

 

 

 

 



Nazwa przedmiotu: muzyka 

Klasa 6b 
3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 

 

Classroom w godzinach 11.00-15.00 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

• od 15 do 17 kwietnia   

• od 20 kwietnia do 24 kwietnia  

-wykonanie i oddanie pracy o tematyce 

muzycznej  (do 20.04) 

 

-''Klasycyzm- epoka rozumu i doskonalości'' 

 

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela: Rutkowska Małgorzata 

Lp. Zagadnienia do pracy Ustalenia 

1) propozycje przewidywanych sposobów 

komunikowania się z uczniami w celu 

przekazywania im informacji i 

uzyskiwania informacji zwrotnej od 

uczniów, np. dziennik elektroniczny  

 

- za pośrednictwem platformy Google Suite 

- dziennika elektronicznego 
 

2) przewidywane miejsce pracy- praca 

zdalna w miejscu zamieszkania  

 

praca zdalna w miejscu zamieszkania 

Nazwa przedmiotu: informatyka 

Klasy VI 

3) proponowane formy i terminy konsultacji 

z uczniami i rodzicami 

 

 za pośrednictwem platformy Google Suite 

- dziennika elektronicznego 
 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

a) od 15 kwietnia do 17 kwietnia br., 

b) od 20 kwietnia do 24 kwietnia br.  

- Liczby z kresek. 
- Kreski z liczb. 

 

 

 

 

 

 

 



Imię i nazwisko nauczyciela: Dorota Przybylska 

Lp. Zagadnienia do pracy Ustalenia 

1) propozycje przewidywanych sposobów 

komunikowania się z uczniami w celu 

przekazywania im informacji i 

uzyskiwania informacji zwrotnej od 

uczniów, np. dziennik elektroniczny  

 

- dziennik elektroniczny 

-poczta służbowa 

- platforma Google Suite  

- rozmowy telefoniczne 

 

2) przewidywane miejsce pracy- praca 

zdalna w miejscu zamieszkania  

 

praca zdalna w miejscu zamieszkania 

Nazwa przedmiotu: historia 

Klasa 6b 

3) proponowane formy i terminy konsultacji 

z uczniami i rodzicami 

 

Na bieżąco przez dziennik elektroniczny oraz 

platformę Google Suite  

 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

a) od 15 kwietnia do 17 kwietnia br., 

b) od 20 kwietnia do 24 kwietnia br.  

 

 

 

 

 

a) Ostatnia wolna elekcja i I rozbiór 

Polski. 

b)   Konstytucja 3 Maja. 

 

Imię i nazwisko nauczyciela: Izabella Ambroziak 

 

Lp. Zagadnienia do pracy Ustalenia 

1) propozycje przewidywanych sposobów 

komunikowania się z uczniami w celu 

przekazywania im informacji i 

uzyskiwania informacji zwrotnej od 

uczniów, np. dziennik elektroniczny  

 

Dziennik elektroniczny 
Classroom 
Poczta elektroniczna 

2) przewidywane miejsce pracy- praca 

zdalna w miejscu zamieszkania  

 

Praca zdalna w miejscu zamieszkania 

 

Nazwa przedmiotu: plastyka 

Klasa VI b f 

3) proponowane formy i terminy konsultacji 

z uczniami i rodzicami 

 

24 kwietnia- termin przesłania zdjęcia pracy 
plastycznej (monotypia) 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

a) od 15 kwietnia do 17 kwietnia br., 

b) od 20 kwietnia do 24 kwietnia br.  

a)uczniowie  nie  mają   plastyki w planie lekcji 
w dniach 15-17 kwietnia 
b) Druk płaski- monotypia 



Imię i nazwisko nauczyciela: Zbigniew Rybak 

Lp. Zagadnienia do pracy Ustalenia 

1) propozycje przewidywanych sposobów 

komunikowania się z uczniami w celu 

przekazywania im informacji i 

uzyskiwania informacji zwrotnej od 

uczniów, np. dziennik elektroniczny  

 

Komunikowanie się z rodzicami poprzez dziennik 
elektroniczny lub telefonicznie, jeżeli wymaga 
tego sytuacja. 
Za pośrednictwem Google Suite 

2) przewidywane miejsce pracy- praca 

zdalna w miejscu zamieszkania  

 

Praca zdalna w domu 

 

Nazwa przedmiotu: Wychowanie Fizyczne  

Klasa …V, VI,VII,VIII…. 

3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 

 

Konsultacje z rodzicami lub uczniami codziennie  
w godzinach pracy oraz dodatkowo w zależności 
od potrzeby rodzica lub ucznia przez dziennik 
elektroniczny , za pośrednictwem Google Suite 
lub telefonicznie. 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

 

 

 

 

 

a)od 15 kwietnia do 17 kwietnia br., 

        

 

 

       b od 20 kwietnia do 24 kwietnia br.         

 

W zdalnym nauczaniu wych. fiz. należy wziąć pod 
uwagę wszystkie 4 obszary nauczania tj. 

1. rozwój fizyczny i sprawność fizyczna,  
2. aktywność fizyczna, 
3. bezpieczeństwo w aktywności fizycznej, 
4. edukacja zdrowotna, 
w zakresie wiedzy ucznia, zgodnie  z 
treściami podstawy programowej. 

Nadal propozycja indywidualnych ćw. 
gimnastycznych rozciągająco- wzmacniających 
wg. zalecenia z końca marca- 3 razy po 15 min 
 w tygodniu. 
W zakresie wiedzy ucznia- Idee starożytnego i 
nowożytnego ruchu olimpijskiego. 

 
 

 

Imię i nazwisko nauczyciela: Magdalena Rządkowska 

Lp. Zagadnienia do pracy Ustalenia 

1) propozycje przewidywanych 

sposobów komunikowania się z 

uczniami w celu przekazywania im 

informacji i uzyskiwania informacji 

zwrotnej od uczniów, np. dziennik 

elektroniczny  

 

dziennik elektroniczny, poczta służbowa, 

rozmowy telefoniczne, platforma Google 

Suite 

2) przewidywane miejsce pracy- praca 

zdalna w miejscu zamieszkania  

 

praca zdalna w miejscu zamieszkania 



Nazwa przedmiotu: język angielski 

Klasa 6a, 6b 

3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 

 

Prowadzenie konsultacji na bieżąco w miarę 

potrzeb poprzez dziennik elektroniczny oraz 

platformę 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

a) od 15 kwietnia do 17 kwietnia 

br., 

b) od 20 kwietnia do 24 kwietnia 

br. 

a) I’ll help you! – czasownik will, składanie 

obietnic, propozycji i informowanie o 

podjętych decyzjach. 

b) The Red Book – reading – kształtowanie 

umiejętności czytania ze zrozumieniem. 

The World’s Biggest Shopping Mall – 

ćwiczenie umiejętności rozumienia 

tekstów pisanych w kontekście tematu 

zakupów. 

Revision – podsumowanie wiadomości z 

działu 6. 

 

Imię i nazwisko nauczyciela: Marek Ruciński 

Lp. Zagadnienia do pracy Ustalenia 

1) propozycje przewidywanych sposobów 

komunikowania się z uczniami w celu 

przekazywania im informacji i 

uzyskiwania informacji zwrotnej od 

uczniów, np. dziennik elektroniczny  

 

Classroom, mesenger, vulcan  

2) przewidywane miejsce pracy- praca 

zdalna w miejscu zamieszkania  

 

praca zdalna w miejscu zamieszkania  

 

Nazwa przedmiotu: Religia 

Klasa IV-VIII 

3) proponowane formy i terminy konsultacji 

z uczniami i rodzicami 

 

W czasie godz. pracy i w miarę możliwości 
potrzeb. 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

a) od 15 kwietnia do 17 kwietnia br., 

b) od 20 kwietnia do 24 kwietnia br.  

A) Niedziela Miłosierdzia Bożego,  
B) Święta Siostra Faustyna,  

Obraz ``Jezu ufam Tobie” 
Pojęcie „Miłosierdzia Bożego” 
Objawienia Jezusa (Wilno, Warszawa, Kraków) 
o. Szustak o Miłosierdziu Bożym  
Papież Franciszek o przebaczeniu 
Miłosierdzie a Sprawiedliwość  
 

 


