
Arkusz pracy nauczycieli 

Klasa 6b 

 

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 25 maja do 29 maja br., 

b) od 1 czerwca do 5 czerwca br. 

a) Mystery - wyposażenie domu. Zagadki 

kryminalne. 

Zuzia and friends - reading - czytanie 

historyjki obrazkowej, ćwiczenia do 

tekstu. 

Past and present - utrwalenie wiadomości 

o czasach przeszłych i teraźniejszych. 

Lekcja online. 

b) Talking about likes and dislikes - 

wyrażanie swoich upodobań i opinii. 

Going to and will, Present Perfect - 

powtórzenie wiadomości o konstrukcji 

going to, czasowniku will oraz czasie 

Present Perfect. Lekcja online. 

The Red Book - reading - szczęśliwe 

zakończenie tajemniczej przygody Sophie 

i Bena. 

 

 

 

 

 

 



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 25maja do 29 maja br.  

b) od 1czerwca do 5 czerwca br.  

 

 

 

 

 

a) Napoleon a sprawa niepodległości 

Polski. 

b) Upadek Napoleona. 

 

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: j. 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 

a) 1. Pisownia -i, -ii, -ji w zakończeniach 

rzeczowników 

2. Uczymy się pisać list oficjalny. 



oddziałach w okresach: 
 a)  25 maja do 29 maja br. 
 b)  01 czerwca do 05  czerwca br. 

 

 

 

3. Ćwiczenia redakcyjne- list oficjalny. 

 

b) 1. Każdy ma w życiu swoje Westerplatte… 

2. Powtórzenie wiadomości z rozdziału „Dbam 

o Polskę” 

3. Ćwiczenia sprawdzające z rozdziału „Dbam o 

Polskę”. 

 

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 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 25 maja do 29 maja br., 

b) od 1 czerwca do 5 czerwca br. 

a) Różnorodność ssaków i ich znaczenie 

b) Podsumowanie działu 

 

 

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 

Klasy 6 

3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 

 

a)do 29 maja zapoznanie się z materiałem i 

wykonanie zadania 

b)do 5 czerwca zapoznanie się z materiałem i 

wykonanie zadania 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania w 

ramach nauczanych przedmiotów lub innych 

zajęć w poszczególnych oddziałach w okresach: 

a) od 25 maja do 29 maja 

b) od 1 czerwca do 5 czerwca 

a)Ważne wydarzenia historyczne w 

malarstwie polskim. 

b)Analiza obrazu „Bitwa pod Grunwaldem” 

 

 

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 25 maja do 29  maja br. 

b) od 1czerwca do 5  czerwca br. 

a) Liczby i działania na liczbach (zadania 

 i ćwiczenia). 

Elementy algebry (zadania i ćwiczenia). 

 

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

b) Figury płaskie  (zadania i ćwiczenia). 

Bryły (zadania i ćwiczenia). 

 

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

 

 



 

Nazwa przedmiotu: zajęcia kreatywne 

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 25 maja do 29  maja br. 

b) od 1czerwca do 5  czerwca br. 

Budowanie brył bez kleju. 

 

 

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  VI b 

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 25 maja do 29 maja 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. 



        

 

 

       

 

        b) od 1 czerwca do 5 czerwca br.         

 

gimnastycznych rozciągająco- wzmacniających 
wg. zalecenia z końca marca- 3 razy po 15 min 
 w tygodniu. 
C.d. Pojęcie rozgrzewki  i zasady jej prowadzenia. 
 
Przestrzeganie ustalonych reguł w trakcie 
rywalizacji sportowej. 

 
 

 

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 
proponowane formy i terminy konsultacji z uczniami i rodzicami 
 

 za pośrednictwem 

platformy Google Suite 

- dziennika 
elektronicznego 

 
zakres treści nauczania do zrealizowania w ramach nauczanych 

przedmiotów lub innych zajęć w poszczególnych oddziałach w 

okresach: 
a. od 25 maja do 29 maja br., 

a. od 1 czerwca do 5 czerwca  br 

- List z załącznikiem. Pomoc z 
angielskiego. 
- Akademia matematyki. 

 

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  

-Słuchanie wybranych utworów muzycznych. 
 
-Słuchanie wybranych utworów muzycznych-
krótka notatka 

 

 

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 25 maja do 29 maja 

b) od 1czerwca do 5 czerwca 

 

 

a) Materiały włókiennicze – od 25 maja 

b) Mechatronika - od 8 czerwca  

 

Imię i nazwisko nauczyciela: ks. Marek Ruciński 

Lp. Zagadnienia do pracy Ustalenia 

1) propozycje przewidywanych sposobów 

komunikowania się z uczniami w celu 

Classroom, mesenger, vulcan 



przekazywania im informacji i 

uzyskiwania informacji zwrotnej od 

uczniów, np. dziennik elektroniczny  

 

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. 25-29 maja 

B. 2-5 czerwca  

 

a) Niedziela zesłania Ducha Świętego 

b) Niedziela Trójcy Świętej  

 


