
  
 

 

 

Załącznik Nr 3 do” Regulaminu kształcenia na odległość” 

 

Praca zdalna - połączenia online z nauczycielami przedmiotów klas 4-8  

 

  4 5 6a 6b 7 8 

p
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1 
matematyka 

online 
j. polski online 

j. angielski 
online 

historia w-f religia online 

2 j. polski online 
matematyka 

online 
w-f j. angielski historia online j. polski online 

3 
j. angielski 

online 
WHK online 

j. polski 

online 

matematyka 

online 
biologia online 

informatyka 

online 

4 religia online w-f 
matematyka 

online 
j. kaszubski j. polski online EDB online 

5 w-f 
j. angielski 

online 
historia 
online 

j. polski online 
matematyka 

online 
chemia 

6 j. kaszubski religia 
informatyka 

online 
zaj. z wych 

online 
chemia 

koło mat./rew 
online.  

7     religia j. kaszubski 

8      j. kaszubski 

 4 5 6a 6b 7 8 

w
to

re
k

 

1 w-f historia 
geografia 

online 
j. angielski 

online 
matematyka 

online 
j. polski online 

2 
matematyka 

online 
biologia online 

j. polski 
online 

religia online 
j. angielski 

online 
geografia 

online 

3 j. angielski j. polski online j. kaszubski w-f geografia online 
matematyka 

online 

4 
j. kszubski 

online 
matematyka 

online 
religia j. kaszubski j. polski online w-f 

5 j. polski  religia online 
biologia 
online 

j. polski online w-f wos online 

6 
z. w. j. polski 

online 
j. kaszubski whk online  religia online 

j. ang /rew 

online 

7     j. kaszubski j. angielski 

8     j. kaszubski  

 4 5 6a 6b 7 8 
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o
d
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1 j. polski j. polski online technika historia online 
matematyka 

online 
j. niemiecki 

online 

2 j. polski online 
informatyka 

online 
matematyka 

online 
j. polski online 

j. niemiecki 
online 

historia online 

3 przyroda 
zaj. z wych 

online 
w-f 

matematyka 
online 

historia j. polski online 

4 
zaj. z wych 

online 
muzyka historia w-f j. polski online 

matematyka 
online 

5 
matematyka 

online 
j. angielski 

online 
j. polski 
online 

religia chemia online w-f 

6 technika 
matematyka 

online 

j. angielski 

online 

informatyka 

online 
fizyka chemia online 

7  
koło j. 

angielski 
  

informatyka 
online 

fizyka 

8       
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1 j. polski 
matematyka 

online 
j. polski 
online 

w-f geografia historia 

2 historia online j. polski online 
matematyka 

online 
geografia online w-f wos 

3 muzyka 
geografia 

online 
w-f 

j. angielski 
online 

j. polski online 
matematyka 

online 

4 plastyka w-f j. kaszubski 
matematyka 

online 
j. angielski j. polski online 

5 w-f 
j. angielski 

online 
religia online plastyka 

matematyka 
online 

zaj. z wych. 
online 

6 przyroda online w-f muzyka j. polski online 
zaj. z wych. 

online 

j. ang/rew 

online 

7     koło j. angielski 
koło j. ang / 

rew 

8       

 4 5 6a 6b 7 8 



  
 

p
ią

te
k

 

1 w-f j. polski online 
matematyka 

online 
technika fizyka online 

j. niemiecki 
online 

 2 religia  w-f 
j. polski 
online 

matematyka  
online 

j. niemiecki 
online 

fizyka online 

3 
j. angielski 

online 
plastyka w-f j. polski online biologia 

matematyka 
online 

4 
matematyka 

online 
historia online plastyka biologia online w-f j. polski online 

5 
informatyka 

online 
technika j. angielski w-f j. polski online biologia online 

6  j. kaszubski 
zaj. z wych. 

online 
muzyka 

j. angielski 
online 

w-f 

7     muzyka w-f 

8     plastyka  

 
                                LEEGENDA SKRÓTÓW: 

 

 

 

WHK własna historia i kultura 

EDB edukacja dla bezpieczeństwa 

WOS wiedza o społeczeństwie 

w-f wychowanie fizyczne 

ZK-K zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

zaj.rew./rew zajęcia rewalidacyjne 

zaj. z wych. zajęcia z wychowawcą 

z. w.  zajęcia wyrównawcze 
koło ekol. koło ekologiczne 
ed. inf. edukacja informatyczna 
D.Z doradztwo zawodowe 
SKS szkolny klub sportowy 
z. in zajęcia indywidualne 
GK gimnastyka korekcyjna 
online zajęcia prowadzone online 


