
DEKLARACJA ZDALNEGO NAUCZANIA DLA KLASY 1PA 

Przedmiot Imię i nazwisko 
nauczyciela 

Metody zdalnego 
nauczania 

Częstotliwość 
kontaktu 

Monitorowanie postępów 

j. polski Grzegorz Kotłowski e-dziennik, poczta 
mailowa, linki, 
tematy prac 
pisemnych, filmy 
umieszczane na 
YT, e-szkoła 
współpraca z TVP 
poziom licealny 
 
platforma 
Zoom.us  

spotkania 
online 4 razy w 
ciągu tygodnia 
- według planu 
lekcyjnego w 
tych samych 
godzinach 

poprawianie prac - mail, 
rozmowa za pomocą 
Zoom.us 

j. angielski Alicja Staniukwicz 
 
 
 
K. Kręcikowska-
Grzelczyk, gr.2 

dziennik, poczta, 
linki do 
materiałów 
 
Platforma Teams 
(wtorek g.13.45 i 
środa g.8.30); 
platforma Google 
Classroom; 
edudziennik 
 

raz/dwa razy w 
tygodniu 
 
 
w czasie 
planowych 
lekcji 

raporty przesyłane 
mailowo 
 
 
zadania na bieżąco 
sprawdzane na platformie 
Classroom oraz weryfikacja 
zadań i prezentacji ustnych 
online w Teams. 

j. hiszpański gr. 1 Karolina Prussak e-dziennik, poczta 
mailowa, 
materiały do pracy 
samodzielnej 
(karty pracy), 
podręcznik, 
materiały 
dydaktyczne na 
YouTube, 
ćwiczenia 
interaktywne 
(Quizlet, 
LearningApps) 

w dniu zajęć przesyłanie wybranych 
zadań pisemnych i nagrań 
głosowych pocztą 
elektroniczną 

j. hiszpański gr. 2 M. Mendez-Gniot materiały do pracy 
samodzielnej 
przez e-dziennik, 
platforma z 
zadaniami 
interaktywnymi 
campus.difusion.c
om, do 
komunikacji z 
uczniami e-
dziennik, 

w dniu zajęć przesyłanie krótkich zadań 
pisemnych, nagrań wideo 
lub nagrań głosu; 
monitorowanie procentu 
poprawności zadań 
wykonanych na platformie 
campus.difusion.com 
(możliwe zalecenie 
dodatkowych zadań na 



Messenger, email, 
oraz tematyczne 
grupy na 
Facebooku (tam 
są kopiowane 
wskazówki do 
samodzielnej 
pracy wysyłane 
przez e-dziennik).  

platformie z tego samego 
tematu). 

komunikacja 
językowa 

Alberto Cuevas materiały do pracy 
samodzielnej 
(karty pracy) do 
realizacji w ciągu 
tygodnia; kontakt 
przez pocztę 
elektroniczną 

raz w tygodniu, 
w poniedziałki 
lub we wtorki; 
uczniowie 
mogą 
kontaktować 
się zawsze w 
razie potrzeby 

odesłanie wykonanych 
zadań pocztą elektroniczną 

historia Magdalena Kalska Skype,e-
podręczniki,e-
dziennik,klasowy 
mail 

w dniu zajęć 
(raz/dwa razy 
w tygodniu) 

przesyłanie wybranych 
zadań pisemnych lub 
krótkie odpowiedzi na 
platformie 

wiedza o 
społeczeństwie 

Wojciech Biernacik e-mail 
e-dziennik 
Discord (audio)  
Google formularze 
(testy)  

raz w tygodniu 
(wg potrzeb)  

prasówki, prace uczniów 

geografia  Marta Szumowska Google  Classroom 
- na platformie 
umieszczane są 
wszelkie 
informacje, 
materiały do pracy 
i zadania do 
wykonania przez 
ucznia; w razie 
potrzeby - kontakt 
mailowy lub przez 
dziennik oraz 
Google Classroom 
i Messenger 

początek 
tygodnia 
(niedziela/poni
edziałek) - 
materiały 
przekazywane 
na cały tydzień 
 

Zalogowanie się ucznia na 

Google Classroom; 

Przesyłanie rozwiązanych 

zadań (różne formy) drogą 

mailową; rozwiązanie 

zadań na e-podręczniki; 

testy na Testportal 

biologia Ewa Sterczała e-dziennik, e-
mail,lekcje online 
na Teams 

czwartek 10 do 
11,00 

aktywność w czasie lekcji. 
skany arkuszy pracy. 

chemia Dariusz Zielniewicz Lekcje online via 
TEAMS 
, grupa 
MESSENGER 
(możliwość 
nieograniczonego 
kontaktu) 

Zgodnie z 
planem 
 

Obecność kontrolowana na 
podstawie rozmowy z 
uczniem, ocena aktywności 
podczas lekcji 

fizyka Lidia Setti e-dziennik w dniu zajęć wysyłanie kart pracy, 



e-podreczniki 
dokumenty google 
google classroom 

testy online 

muzyka Juliusz Kłos E-Dziennik, e-mail, 
youtube, 
platformy 
streamingowe 
eurpejskich 
ośrodków kultury 
(opery, 
filharmonie) 

Stały, 
zindywidualizo
wany kontakt 
elektroniczny.  

Uczniowie przesyłają jako 
załącznik recenzję 
obejrzanego spektaklu 
bądź koncertu, krótką 
wypowiedź pisemną  lub 
prezentację.  

matematyka Mikołaj 
Chwaliszewski 

e-dziennik,  

linki do filmów z 

youtube 

przedstawiających 

rozwiązania 

przerabianych 

zadań, 

epodreczniki, 

testportal.pl, 

poczta mailowa, 

materiały do pracy 

samodzielnej, 

konsultacje przez 

e-mail i 

telefoniczne dla 

uczniów i 

rodziców  

w dniu zajęć przesyłanie przez uczniów 

rozwiązań podanych zadań 

w załączniku na e-mail, 

ocenianie przesłanych 

przez uczniów prac, 

udzielanie zwrotnej 

informacji w postaci 

komentarzy i wskazówek 

do nadesłanych zadań, 

testy online 

informatyka Lidia Setti dokumenty google 
z dodatkami 
platforma 
code.org 

w dniu zajęć udostępnianie prac online 

wychowanie fizyczne Agata Krenz-
Wybieralska 
Magdalena 
Pachelska 
Łukasz Schalotte 

e-dziennik, poczta 
elektroniczna 
(konto prywatne), 
Youtube, 
materiały do pracy 
samodzielnej 
(pomocne linki do 
artykułów, 
prezentacji, 
blogów) 

w dniu zajęć  przesyłane prac w różnych 
formach (np. zdjęć, filmów, 
plików) na pocztę 
elektroniczną i 
Messengera, informację w 
e-dzienniku 

edukacja dla 
bezpieczeństwa 

Leszek Grajek e-dziennik,  e-
podręcznik poczta 
mailowa, 
materiały do pracy 
samodziel.  

w dniu zajęć informacja zwrotna, 
przesłanie prac pisemnych 
na maila. 

 



  



DEKLARACJA ZDALNEGO NAUCZANIA DLA KLASY 1PB 

Przedmiot Imię i nazwisko 
nauczyciela 

Metody zdalnego 
nauczania 

Częstotliwość 
kontaktu 

Monitorowanie postępów 

j. polski Aleksandra 
Pepińska 

poczta 

elektroniczna, 

telefoniczne 

konsultacje, Google 

Classroom 

ninateka,  

you tube,  

Filmoteka 

Narodowa 

własne podcasty 

 
 

zajęcia zdalne 
zgodnie z 
planem 
realnych zajęć 
 

prace pisemne, projekty,  

przesyłane na Classroom, 

pocztę elektroniczną, 

tworzone na FB, 

konsultacje telefoniczne w 

razie potrzeby,  

feedback w każdym mailu 

napisanym po wykonaniu 

zadania, oceny na bieżąco,  

wysyłam uczniom 

wzorcowe prace,kiedy 

otrzymam już wykonane 

zadania, przykładowe 

konspekty prac, 

j. angielski Alicja Staniukiewicz 
 
Dobrochna 
Kozłowska 

dziennik, poczta, 
linki do materiałów 
 
Google Classroom, 
dodatkowe 
materiały z 
Youtube, zjęcia na 
platformie TEAMS 

raz/dwa razy w 
tygodniu 
 
 
zgodnie z 
planem lekcji 

raporty przesyłane pocztą 
 
 
zadania pisemne zgodnie 
przesyłane na Google 
Classroom, sprawdzanie 
zadań online( Teams) 

j. włoski Elżbieta 
Grzechowiak 

Google 
Classroom,Messeng
er, Dziennik, Teams 
Office, Idroo 

W dniu lekcji 
środa 12-13 
piątek 10-11 
 

monitorowanie e dziennik, 
odpowiedzi drogą mailową 

komunikacja 
językowa 

Elżbieta 
Grzechowiak 

Google Classroom, 
Messenger/grupa/,
Dziennik, Teams 

W dniu zajęć Monitorowanie przez 
dziennik, odpowiedzi i 
konsultacje droga mailową 

historia Marian Fik Opracowanie 
materiałów, 
ćwiczenia, 
ocenianie. 
Programy: 
Powerpoint, 
Word.doc 
Kontakt: poczta e-
mail, telefon, e-
dziennik 

8:00-20:00 Oceny: 
e-dziennik, rubryki; 
aktywność, ćwiczenia 
online 
 

wiedza o 
społeczeństwie 

Leszek Grajek e-dziennik, poczta 
mailowa, e-
podręcznik, 
materiały do pracy 
samodzielnej, 

w dniu zajęć informacja zwrotna, 
przesłanie testów, 
kartkówek na maila 



konsultacje online, 
zadania 
opracowane 
mailowo. 

geografia  Krzysztof Kopeć e-dziennik, mail 
klasowy, materiały 
do pracy 
samodzielnej, 
platforma Nowa Era 

1 raz w 
tygodniu 

zwrot wykonanych kart 
pracy 

biologia Ewa Sterczała e- dziennik, e-mail,  
lekcja online na 
Teams 

czwartek 12.30 
do 13.30 

skany ćwiczeń. 

chemia Małgorzata 
Wawrzyniak 

e-dziennik, 
dropbox, e-
podręczniki, 
(materiały do pracy 
samodzielnej, filmy 
z doświadczeniami 
chemicznymi), 
edukator.pl, 
testportal 

w dniu zajęć przesłanie rozwiązanych 
zadań, kart pracy, krótkie 
testy online, konsultacje w 
Teams 

fizyka Lidia Setti e-dziennik 
e-podreczniki 
dokumenty google 
google classroom 

w dniu zajęć wysyłanie kart pracy, 
testy online 

muzyka Juliusz Kłos E-Dziennik, e-mail, 
youtube, platformy 
streamingowe 
eurpejskich 
ośrodków kultury 
(opery, filharmonie) 

Stały, 
zindywidualizo
wany kontakt 
elektroniczny.  

Uczniowie przesyłają jako 
załącznik recenzję 
obejrzanego spektaklu 
bądź koncertu, krótką 
wypowiedź pisemną  lub 
prezentację.  

matematyka Ines Michalak-
Beszterda 

Microsoft Teams, 
e-dziennik   
poczta mailowa e-
podręcznik  
geogebra 
 mailowo, poczta 
internetowa, 
Tematy i zadania do 
pracy samodzielnej 

online, wtorek 
godz. 
9.00,piątek 
11.30 
indywidualne 
konsultacje w 
razie potrzeby 

Sprawdzanie skanów 
zadań wybranym uczniom 
Aktywność na zajęciach 
online, testy online 

informatyka Sławomir Grobelny e-dziennik, poczta 
elektroniczna, 
usługi Google 

raz w tygodniu 
i w miarę 
potrzeby przez 
dziennik lub 
email 

przesyłanie rozwiązań 
podanych zadań i ćwiczeń, 
komentarze i wskazówki 
do zapytań uczniów, testy 
on-line 

wychowanie fizyczne Magdalena 
Pachelska 
Łukasz Schalotte 

e-dziennik, poczta 
elektroniczna 
(konto prywatne), 
Youtube, materiały 
do pracy 
samodzielnej 

w dniu zajęć przesyłane prac w różnych 
formach (np. zdjęć, filmów, 
plików) na pocztę 
elektroniczną i 
Messengera, informacje w 
e-dzienniku 



(pomocne linki do 
artykułów, 
prezentacji, blogów) 

edukacja dla 
bezpieczeństwa 

Leszek Grajek e-dziennik,poczta 
mailowa,  e-
podręcznik zadania 
opracowane 
mailowo materiały 
do pracy 
samodzielnej 

w dniu zajęć informacja zwrotna i 
przesłanie prac pisemnych 
na maila. 

 

 

  



DEKLARACJA ZDALNEGO NAUCZANIA DLA KLASY 1PC 

Przedmiot Imię i nazwisko 
nauczyciela 

Metody zdalnego 
nauczania 

Częstotliwość 
kontaktu 

Monitorowanie postępów 

j. polski Aleksandra Pepińska  poczta 

elektroniczna, 

telefoniczne 

konsultacje, Google 

Classroom 

ninateka,  

you tube,  

Filmoteka 

Narodowa 

własne podcasty 

 

 

zajęcia zdalne 
zgodnie z 
planem 
realnych zajęć 

prace pisemne przesyłane 

na Classroom, pocztę 

elektroniczną, projekty 

tworzone na FB, 

konsultacje telefoniczne w 

razie potrzeby,  

feedback w każdym mailu 

napisanym po wykonaniu 

zadania, oceny na bieżąco,  

wysyłam uczniom 

wzorcowe prace,kiedy 

otrzymam już wykonane 

zadania, przykładowe 

konspekty prac, 

j. angielski Iwona Wyczyńska Microsoft Teams; 
Google Classroom 
oraz Testportal (dla 
testów i 
kartkówek),  
podręcznik,dodatk
owe materiały; 
*platforma Zoom 
dla webinarium z 
Native Speakerem 
(w miarę 
możliwości) 

2 razy w 
tygodniu w 
dniu kiedy wg 
planu mają być 
zajęcia 

zadania pisemne - 
przesyłane na pocztę lub 
poprzez Microsoft Teams, 
zadania z podręcznika czy 
kart pracy - zdjęcia 
przesyłane do nauczyciela 
lub omawiane online; 
zadania ustne - Microsoft 
Teams; testy i kartkówki 
(Google Classroom lub 
Testportal) 
 

j.angielski Anna Barczak- gr1 Zajęcia online przez 
Skype,platforma 
Google Classroom, 
e-mail, materiały 
do pracy 
samodzielnej, 
podręcznik, e-
dziennik 

2 razy w 
tygodniu wg 
planu 

udział w lekcjach online 
(raz w tygodniu) uczniowie 
odsyłają wypowiedzi 
pisemne( rozprawki, 
pisanie na blogu, opinie); 
kartkówki 
online,wypowiedzi ustne w 
trakcie lekcji przez Skype 

j. niemiecki Anna Sobusiak poczta 
elektroniczna, 
lekcje online na 
platformie 
Microsoft Teams 

1 w tyg 
spotkanie 
poniedz 10.00 

karty pracy podlegające 
ocenie, udział w lekcjach 
online 

j. rosyjski Małgorzata 
Jędrzejczak 

poczta e-mail, e-
dziennik, karty 
pracy, lekcje online 
na teams 

raz w tygodniu, 
lekcja we 
wtorek o 13.30 

karty pracy są oceniane, 
sprawdzian 



komunikacja 
językowa 

Anna Sobusiak 
Małgorzata 
Jędrzejczak 

poczta 
elektroniczna, 
lekcje online na 
platformie Teams 

co drugi tydzień  karty pracy i zadania 
sprawdzane podczas lekcji 
online 

historia Anna Janicka  Kontakt: e 
dziennik, poczta 
gmail, Skype , 
telefoniczny  
opracowywanie  
kart pracy , 
prezentacje 
powerpoint, 
platforma E- 
podreczniki, lekcje 
online, spotkania 
indywidualne 

w dniu zajęć, 
lekcje online - 
piątek 12.00 

zadania przesyłane na 
pocztę gmail - oceniane  
konsultacje Skype 

wiedza o 
społeczeństwie 

Wojciech Biernacik  e-dziennik 
e-podręcznik 
e-mail 
formularze Google  

raz w tygodniu prasówki, prace uczniów, 
e-test 

geografia  Marta Szumowska Google  Classroom 
- na platformie 
umieszczane są 
wszelkie 
informacje, 
materiały do pracy 
i zadania do 
wykonania przez 
ucznia; w razie 
potrzeby - kontakt 
mailowy lub przez 
dziennik oraz 
Google Classroom i 
Messenger 

początek 
tygodnia 
(niedziela/poni
edziałek) - 
materiały 
przekazywane 
na cały tydzień 
 

Zalogowanie się ucznia na 

Google Classroom; 

Przesyłanie rozwiązanych 

zadań (różne formy) drogą 

mailową; rozwiązanie 

zadań na e-podręczniki; 

testy na Testportal 

biologia Wojciech Bocheński lekcje zdalne via 
Teams 

zgodnie z 
planem zajęć - 
w środy, 
g.15:40 

aktywność na 
lekcji,wykonywanie i 
sprawdzanie  zadań z Kart 
Pracy, test 

chemia Dariusz Zielniewicz Lekcje online via 
TEAMS, grupa 
MESSENGER 
(możliwość 
nieograniczonego 
kontaktu) 

1 x w tyg 
(czwartek) 

kontrola obecności na 
lekcji via TEAMS, ocena 
aktywności podczas lekcji 

fizyka Lidia Setti e-dziennik 
e-podreczniki 
dokumenty google 
google classroom 

w dniu zajęć wysyłanie kart pracy, 
testy online 

muzyka Juliusz Kłos E-Dziennik, e-mail, 
youtube, platformy 
streamingowe 

Stały, 
zindywidualizo

Uczniowie przesyłają jako 
załącznik recenzję 
obejrzanego spektaklu 



eurpejskich 
ośrodków kultury 
(opery, 
filharmonie) 

wany kontakt 
elektroniczny.  

bądź koncertu, krótką 
wypowiedź pisemną  lub 
prezentację.  

matematyka Ines Michalak-
Beszterda 

Microsoft Teams, 
e-dziennik   
poczta mailowa e-
podręcznik  
geogebra 
 mailowo, poczta 
internetowa, 
Tematy i zadania 
do pracy 
samodzielnej 

online,wtorek 
godz.10.45, 
czwartek godz. 
12.30 
indywidualne 
konsultacje w 
razie potrzeby 

Sprawdzanie skanów zadań 
wybranym uczniom 
Aktywność na zajęciach 
online, testy online 

informatyka Sławomir Grobelny e-dziennik, poczta 
elektroniczna, 
usługi Google 

raz w tygodniu i 
w miarę 
potrzeby przez 
dziennik lub 
email 

przesyłanie rozwiązań 
podanych zadań i ćwiczeń, 
komentarze i wskazówki 
do zapytań uczniów, testy 
on-line 

wychowanie fizyczne Waldemar Mendel 
Magdalena 
Pachelska 

Poczta mailowa, e-
dziennik, 
messenger, 
materiały do pracy 
samodzielnej 

w dniu zajęć Informacja za pomocą e-
dziennika, informacja 
mailowa lub za pomocą 
messengera o postępach, 
prezentacje, wybiórczo - 
rejestracja filmowa 
potwierdzająca osiągane 
postępy 

edukacja dla 
bezpieczeństwa 

Leszek Grajek e- dziennik  e-
podręcznik poczta 
mailowa, materiały 
do pracy 
samodzielnej 

w dniu zajęć informacja zwrotna, 
przesłanie prac pisemnych 
na maila. 

 

  



DEKLARACJA ZDALNEGO NAUCZANIA DLA KLASY 1PE 

Przedmiot Imię i nazwisko 
nauczyciela 

Metody zdalnego 
nauczania 

Częstotliwość 
kontaktu 

Monitorowanie postępów 

j. polski Tomasz Krajewski on line, e-dziennik, 
poczta gmail 
materiały do 
samodzielnego 
opracowania 

codziennie, 2 
razy w 
tyg.obligatoryj
nie 

e-zadania zwrotne 

j. angielski Iwona Wyczyńska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Katarzyna Tomczak 

Microsoft Teams; 
Google Classroom 
oraz Testportal 
(dla testów i 
kartkówek),  
podręcznik, 
dodatkowe 
materiały; 
*platforma Zoom 
dla webinarium z 
Native Speakerem 
(w miarę 
możliwości) 
 
 
platforma Google 
Classroom, email, 
materiały do pracy 
samodzielnej, 
podręcznik, 
edziennik; 
Microsoft Teams 

2 razy w 
tygodniu w 
dniu kiedy wg 
planu mają być 
zajęcia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lekcja online 
ŚRODA 11.30 - 
12.15 TEAMS 

zadania pisemne - 
przesyłane na pocztę lub 
poprzez Microsoft Teams, 
zadania z podręcznika czy 
kart pracy - zdjęcia lub 
omawiane online; zadania 
ustne - Microsoft Teams; 
testy i kartkówki - Google 
Classroom lub Testportal 
 
 
 
 
 
 
uczniowie odsyłają w 
formie pisemnej zadania, 
karty pracy; kartkówki 
online, nagrania- 
wypowiedzi ustne na 
zadany wcześniej temat; 
lekcje online via TEAMS, 
konsultacje online; udział 
w lekcji online 

j. niemiecki Anna Sobusiak poczta 
elektroniczna, 
platforma 
Microsoft Teams 

1x w tyg w 
spotkania  
gr 2. czw 9.30 
gr 1. piąt 9.30 

karty pracy podlegające 
ocenie, udział w lekcjach 
online 

komunikacja 
językowa 

Monika Ostrowska-
Polak 

kurs online 
nagrania głosowe 
spotkanie online: 
środa - 10.30-
11.15 

1x karta pracy 
- instrukcja 
wykonania 
karty i 
przesłanie 
przez Teams 
 

recenzja kart pracy,  
recenzja wypowiedzi 
głosowych 
udział w lekcji online 
 

historia Anna Janicka e dziennik, poczta 
gmail, platforma E-
podręczniki 
Skype  
przekazywanie 
opracowanych 
materiałów 

w dniu zajęć, 
lekcje online - 
wtorek 12.00 
 

zadania przesłane przez 
uczniów podlegają ocenie 



prezentacje 
powerpoint, lekcje 
online 

wiedza o 
społeczeństwie 

Wojciech Biernacik e-mail 
e-dziennik 
e-podręcznik 
formularze Google 

raz w tygodniu prasówki, prace uczniów, 
e-test 

geografia  Marta Szumowska Google  Classroom 
- na platformie 
umieszczane są 
wszelkie 
informacje, 
materiały do pracy 
i zadania do 
wykonania przez 
ucznia; w razie 
potrzeby - kontakt 
mailowy lub przez 
dziennik oraz 
Google Classroom i 
Messenger 

początek 
tygodnia 
(niedziela/poni
edziałek) - 
materiały 
przekazywane 
na cały tydzień 
 

Zalogowanie się ucznia na 

Google Classroom; 

Przesyłanie rozwiązanych 

zadań (różne formy) drogą 

mailową; rozwiązanie 

zadań na e-podręczniki; 

testy na Testportal 

biologia Beata Ciechanowska-
Tym 

Classroom Google, 
e-dziennik 

w dniu zajęć przesłanie rozwiązanych 
zadań, kart pracy, testy 
online 

chemia Dariusz Zielniewicz Lekcje online via 
TEAMS, grupa 
MESSENGER 
(możliwość 
nieograniczonego 
kontaktu) 

Zgodnie z 
planem 

kontrola obecności 
podczas lekcji via TEAMS, 
ocena aktywności podczas 
lekcji 

fizyka Dominika Łubieńska lekcje online 
Teams, e- dziennik, 
platforma Khan 
Academy 

czwartek 11:30 przesyłane zadania, 
śledzenie aktywności na 
platformie 

muzyka Juliusz Kłos E-Dziennik, e-mail, 
youtube, platformy 
streamingowe 
europejskich 
ośrodków kultury 
(opery, 
filharmonie) 

Stały, 
zindywidualizo
wany kontakt 
elektroniczny.  

Uczniowie przesyłają jako 
załącznik recenzję 
obejrzanego spektaklu 
bądź koncertu, krótką 
wypowiedź pisemną  lub 
prezentację.  

matematyka Magdalena 
Konieczna 

poczta 
elektroniczna, 
Messenger - 
kontakt z uczniami, 
wysyłanie zadań 
do samodzielnej 
pracy, lekcje online 
Skype, OneNote 

Zajęcia online 
poniedziałki, 
środy godz. 
13.15, zadania 
do pracy 
samodzielnej 
podczas lekcji 
online 

zadania domowe 
przesyłane pocztą 
elektroniczną, obecność 
podczas lekcji online 



informatyka Sławomir Grobelny e-dziennik, poczta 
elektroniczna, 
usługi Google 

raz w tygodniu 
i w miarę 
potrzeby przez 
dziennik lub 
email 

przesyłanie rozwiązań 
podanych zadań i ćwiczeń, 
komentarze i wskazówki 
do zapytań uczniów, testy 
on-line 

wychowanie fizyczne Agata Krenz-
Wybieralska 
Waldemar Mendel 

poczta mailowa, e-
dziennik, 
messenger, 
materiały do pracy 
samodzielnej 

w dniu zajęć  informacja za pomocą e-
dziennika, messengera lub 
informacja mailowa o 
postępach, prezentacje, 
wybiórczo - rejestracja 
filmowa potwierdzająca 
osiągane postępy 

edukacja dla 
bezpieczeństwa 

Leszek Grajek poczta mailowa, e-
podręcznik 
materiały do 
samodzielnej 
pracy,e-dziennik, 
konsultacje online 

w dniu zajęć informacja zwrotna, 
przesłanie prac pisemnych 
na maila. 

 

  



DEKLARACJA ZDALNEGO NAUCZANIA DLA KLASY 1PF 

Przedmiot Imię i nazwisko 
nauczyciela 

Metody zdalnego 
nauczania 

Częstotliwość 
kontaktu 

Monitorowanie postępów 

j. polski Anna Pawłowska platforma Google 
Classroom, aplikacja 
Microsoft Teams, 
poczta 
elektroniczna, 
materiały do pracy 
samodzielnej  

wtorki 10.00 i 
piątki 9.30 
lekcje online, 
możliwość 
codziennego 
kontaktu przez 
aplikacje. 

zadania pisemne, karty 
pracy przesyłane na pocztę, 
przez Teams lub poprzez 
Google Classroom, 
obecność na podstawie 
odesłanych zadań (środa) 
lub aktualnego udziału w 
lekcji online (wtorek, 
piątek). 

j. angielski Katarzyna Tomczak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anna Szaferska 

platforma Google 
Classroom, e-mail, 
materiały do pracy 
samodzielnej, 
podręcznik, e-
dziennik; Microsoft 
TEAMS 
 
 
 
Platforma Google 
Classroom, email, e-
dziennik, 
podręcznik, 
YouTube, Vocaroo, 
materiały 
autentyczne, 
nagrania 
wprowadzanych 
zagadnień, linki do 
stron 
internetowych, 
materiały do pracy 
samodzielnej 
 

Lekcja online 
CZWARTEK 
10.30 - 11.15 
TEAMS 
 
 
 
 
 
 

 

 

Zadania 
przesyłane na 
Google 
Classroom w 
poniedziałek, 
środę i piątek z 
wyznaczonym 
terminem do 
oddania 
(zadania na 
punkty 
dokładnie 
zaznaczone) 

 

uczniowie odsyłają w 
formie pisemnej zadania, 
karty pracy; kartkówki 
online, nagrania- 
wypowiedzi ustne na 
zadany wcześniej temat; 
udział w lekcji online; 
konsultacje online 
 
 
 
 
 
 
Przesyłanie kart pracy, prac 
pisemnych, zadań, nagrań 
na Google Classroom, 
informacja zwrotna dla 
każdego ucznia plus 
informacje podsumowujące 
opanowanie danego 
zagadnienia. Sprawdzenie 
wiadomości na QUIZZIZ, 
Google Hangouts lub 
Messenger, Vocaroo i 
poprzez Google Forms 
 

j. hiszpański gr. 1 Alberto Cuevas materiały do pracy 
samodzielnej (karty 
pracy) do realizacji 
w ciągu tygodnia; 
kontakt przez 
pocztę 
elektroniczną 

raz w 
tygodniu, w 
poniedziałki 
lub we wtorki; 
uczniowie 
mogą 
kontaktować 
się zawsze w 
razie potrzeby 

odesłanie wykonanych 
zadań pocztą elektroniczną 
 
 



j. hiszpański gr. 2 M. Mendez - Gniot materiały do pracy 
samodzielnej przez 
e-dziennik, 
platforma z 
zadaniami 
interaktywnymi 
campus.difusion.co
m, do komunikacji z 
uczniami e-dziennik, 
Messenger, email, 
oraz tematyczne 
grupy na Facebooku 
(na Fb  są 
skopiowane 
wskazówki do 
samodzielnej pracy 
wysyłane przez e-
dziennik). 

w dniu zajęć przesyłanie krótkich zadań 
pisemnych, nagrań wideo 
lub nagrań głosu; 
monitorowanie procentu 
poprawności zadań 
wykonanych na platformie 
campus.difusion.com 
(możliwe zalecenie 
dodatkowych zadań na 
platformie z tego samego 
tematu). 

komunikacja 
językowa 

Alberto Cuevas materiały do pracy 
samodzielnej (karty 
pracy) do realizacji 
w ciągu tygodnia; 
kontakt przez 
pocztę 
elektroniczną 

raz w 
tygodniu, w 
poniedziałki 
lub we wtorki; 
uczniowie 
mogą 
kontaktować 
się zawsze w 
razie potrzeby 

odesłanie wykonanych 
zadań pocztą elektroniczną 
 
 

historia Magdalena Kalska edziennik,klasowy 
mail 

raz/dwa razy w 
tygodniu 

przesłanie krótkich 
odpowiedzi pisemnych 

wiedza o 
społeczeństwie 

Wojciech Biernacik e-dziennik, e-
podręcznik  
e-mail 
google formularze  

raz w tygodniu  prasówki, prace pisemne, 
e-test  

geografia  Krzysztof Kopeć e-dziennik, mail, 
karty pracy Nowa 
Era oraz pytania 
typu maturalnego w 
zestawach 

2 razy w 
tygodniu lub w 
miarę potrzeb 

zwrot wykonanych kart 
pracy 

biologia Beata 
Ciechanowska-Tym 

Classroom Google, 
e-dziennik 

w dniu zajęć przesłanie rozwiązanych 
zadań, kart pracy, testy 
online 

chemia Małgorzata 
Wawrzyniak 

e-dziennik, dropbox, 
e-podręczniki, 
(materiały do pracy 
samodzielnej, filmy 
z doświadczeniami 
chemicznymi), 
edukator.pl, 
testportal 

w dniu zajęć przesłanie rozwiązanych 
zadań, kart pracy, krótkie 
testy online, konsultacje w 
Teams 



fizyka Dominika 
Łubieńska 

lekcje online Teams, 
e-dziennik, 
platforma Khan 
Academy 

środa 13:00 przesyłanie zadań, 
śledzenie aktywności na 
platformie 

muzyka Juliusz Kłos E-Dziennik, e-mail, 
youtube, platformy 
streamingowe 
eurpejskich 
ośrodków kultury 
(opery, filharmonie) 

Stały, 
zindywidualizo
wany kontakt 
elektroniczny.  

Uczniowie przesyłają jako 
załącznik recenzję 
obejrzanego spektaklu bądź 
koncertu, krótką 
wypowiedź pisemną  lub 
prezentację.  

matematyka Mikołaj 
Chwaliszewski 

e-dziennik, 

linki do filmów z 

youtube 

przedstawiających 

rozwiązania 

przerabianych 

zadań, 

epodreczniki, 

testportal.pl, 

poczta mailowa, 

materiały do pracy 

samodzielnej, 

konsultacje przez e-

mail i telefoniczne 

dla uczniów i 

rodziców 

w dniu zajęć przesyłanie przez uczniów 

rozwiązań podanych zadań 

w załączniku na e-mail, 

ocenianie przesłanych przez 

uczniów prac, 

udzielanie zwrotnej 

informacji w postaci 

komentarzy i wskazówek 

do nadesłanych zadań, 

testy online 

informatyka Sławomir Grobelny e-dziennik, poczta 
elektroniczna, usługi 
Google 

raz w tygodniu 
i w miarę 
potrzeby przez 
dziennik lub 
email 

przesyłanie rozwiązań 
podanych zadań i ćwiczeń, 
komentarze i wskazówki do 
zapytań uczniów, testy on-
line 

wychowanie fizyczne Jolanta Loga 
Łukasz Schalotte  e-dziennik, poczta 

e-mail, YouTube, 

materiały do pracy 

samodzielnej 

(pomocne linki do 

artykułów, 

prezentacji, blogów) 

 

w dniu zajęć 
przesyłanie prac na e-

dziennik, e-maila 

edukacja dla 
bezpieczeństwa 

Leszek Grajek poczta mailowa, e-
dziennik, e-
podręcznik, 
materiały do pracy 
samodzielnej 

w dniu zajęć informacja zwrotna, 
przesłanie prac pisemnych 
na maila. 

religia dk. Marcin 
Kaczmarek 

e-dziennik, poczta 
mailowa, Google 
Drive, Youtube, 

W dniu zajęć Uczniowie przesyłają jako 
załącznik swoją krótką 
wypowiedź lub prezentację. 



materiały do pracy 
samodzielnej 

 

  



DEKLARACJA ZDALNEGO NAUCZANIA DLA KLASY 1PG 

Przedmiot Imię i nazwisko 
nauczyciela 

Metody zdalnego 
nauczania 

Częstotliwość 
kontaktu 

Monitorowanie postępów 

j. polski Tomasz Krajewski on line, e-dziennik, 
poczta gmail, 
materiały do 
samodzielnego 
opracowania 

codziennie, 2 
razy w 
tyg.obligatoryj
nie 

e-zadania zwrotne 

j. angielski D.Kozłowska 
 
 
 
 
 
Anna Szaferska 

Google Classroom, 
dodatkowe 
materiały z Youtube 
, zajęcia na 
platformie TEAMS  
 
Platforma Google 
Classroom, email, e-
dziennik, 
podręcznik, 
YouTube, Vocaroo, 
materiały 
autentyczne, 
nagrania 
wprowadzanych 
zagadnień, linki do 
stron 
internetowych, 
materiały do pracy 
samodzielnej 
 

zgodnie z 
planem lekcji 
 
 
 
 
 

Zadania 
przesyłane na 
Google 
Classroom w 
poniedziałek, 
środę i piątek z 
wyznaczonym 
terminem do 
oddania 
(zadania na 
punkty 
dokładnie 
zaznaczone) 

 

zadania zwrotne, na GC 
oraz sprawdzanie zadań 
online( Teams) 
 
 
 
 
 
Przesyłanie kart pracy, prac 
pisemnych, zadań, nagrań 
na Google Classroom, 
informacja zwrotna dla 
każdego ucznia plus 
informacje 
podsumowujące 
opanowanie danego 
zagadnienia. Sprawdzenie 
wiadomości na QUIZZIZ, 
Google Hangouts lub 
Messenger, Vocaroo i 
poprzez Google Forms 
  

j. francuski Anna Wryk platforma google 
classroom -
materiały do pracy 
na lekcji online i do 
pracy samodzielnej  i 
google meet -lekcje 
online, ewentualnie 
email klasowy i 
edziennik  

online w 
google meet 
piątek godz. 
11.00 

zadania zwrotne wysłane 
na google classroom lub 
email 

komunikacja językowa Anna Wryk platforma  google 
classroom - 
materiały do pracy 
na lekcji online i do 
pracy samodzielnej i 
google meet  - lekcje 
online, ewentualnie 
email klasowy i 
edziennik 

w dniu zajęć  zadania zwrotne wysyłane 
na google classroom 
wypowiedź ustna online 



historia Marian Fik Opracowanie 
materiałów, 
ćwiczenia, 
ocenianie. 
Programy: 
Powerpoint, 
Word.doc 
Kontakt: poczta e-
mail, telefon, e-
dziennik 

8:00-20:00 Oceny: 
e-dziennik, 
rubryki: aktywność, 
ćwiczenia online 

wiedza o 
społeczeństwie 

Wojciech Biernacik e-dziennik 
e-mail 
e-podręcznik 
formularze Google 

raz w tygodniu prasówka, prace uczniów, 
e-test 

geografia  Marta Szumowska Google  Classroom - 
na platformie 
umieszczane są 
wszelkie informacje, 
materiały do pracy i 
zadania do 
wykonania przez 
ucznia; w razie 
potrzeby - kontakt 
mailowy lub przez 
dziennik oraz Google 
Classroom i 
Messenger 

początek 
tygodnia 
(niedziela/poni
edziałek) - 
materiały 
przekazywane 
na cały tydzień 
 

Zalogowanie się ucznia na 

Google Classroom; 

Przesyłanie rozwiązanych 

zadań (różne formy) drogą 

mailową; rozwiązanie 

zadań na e-podręczniki, 

testy na Testportal 

biologia Wojciech 
Bocheński 

lekcje zdalne via 
Teams 

częściowo 
zgodnie z 
planem zajęć: 
pon.10:55, 
śr.16:35, 
czw.11:50 

aktywność na lekcji, 
pytanie ustne, testy 

chemia Małgorzata 
Wawrzyniak 

e-dziennik, dropbox, 
e-podręczniki, 
(materiały do pracy 
samodzielnej, filmy z 
doświadczeniami 
chemicznymi), 
edukator.pl, 
testportal 

2x w tygodniu, 
poniedziałek i 
czwartek wg 
planu 

przesłanie rozwiązanych 
zadań, maturalnych kart 
pracy, testy online, lekcje w 
Teams (konsultacje) 

fizyka Lidia Setti e-dziennik 
e-podreczniki 
dokumenty google 
google classroom 

w dniu zajęć wysyłanie kart pracy, 
testy online 



muzyka Juliusz Kłos E-Dziennik, e-mail, 
youtube, platformy 
streamingowe 
eurpejskich 
ośrodków kultury 
(opery, filharmonie) 

Stały, 
zindywidualizo
wany kontakt 
elektroniczny.  

Uczniowie przesyłają jako 
załącznik recenzję 
obejrzanego spektaklu 
bądź koncertu, krótką 
wypowiedź pisemną  lub 
prezentację.  

matematyka Ines Michalak-
Beszterda 

Microsoft Teams, 
e-dziennik   
poczta mailowa  
WhatsApp e-
podręcznik  
geogebra 
 mailowo, poczta 
internetowa, 
Tematy i zadania do 
pracy samodzielnej 

online 
poniedziałek 
godz. 
14.00,czwartek
, godz. 10.00 
indywidualne 
konsultacje w 
razie potrzeby 

Sprawdzanie skanów zadań 
wybranym uczniom 
Aktywność na zajęciach 
online, Testy online 

informatyka Sławomir Grobelny e-dziennik, poczta 
elektroniczna, usługi 
Google 

raz w tygodniu 
i w miarę 
potrzeby przez 
dziennik lub 
email 

przesyłanie rozwiązań 
podanych zadań i ćwiczeń, 
komentarze i wskazówki do 
zapytań uczniów, testy on-
line 

wychowanie fizyczne 
Magdalena 
Stefańska 
Łukasz Schalotte 

e-dziennik, poczta 
elektroniczna (konto 
prywatne), Youtube, 
materiały do pracy 
samodzielnej 
(pomocne linki do 
artykułów, 
prezentacji, blogów) 

w dniu zajęć 
przesyłane prac w różnych 
formach (np. zdjęć, filmów, 
plików) na pocztę 
elektroniczną i Messengera, 
informację w e-dzienniku 

edukacja dla 
bezpieczeństwa 

Leszek Grajek Zadania opracowane 
mailowo,poczta 
mailowa, e-dziennik 
e-podręcznik  
materiały do pracy 
samodzieln. 

w dniu zajęć informacja zwrotna, 
przesłanie prac pisemnych 
na maila. 

religia dk. Marcin 
Kaczmarek 

e-dziennik, poczta 
mailowa, Google 
Drive, Youtube, 
materiały do pracy 
samodzielnej 

W dniu zajęć, Uczniowie przesyłają jako 
załącznik swoją krótką 
wypowiedź lub 
prezentację. 

 

  



DEKLARACJA ZDALNEGO NAUCZANIA DLA KLASY 1PH 

Przedmiot Imię i nazwisko 
nauczyciela 

Metody zdalnego 
nauczania 

Częstotliwość 
kontaktu 

Monitorowanie postępów 

j. polski M. 
Szymańska-Piętka 

platforma google 
classroom, materiały 
do pracy 
samodzielnej, 
lekcja online google 
meet 

Zawsze w 
dniu zajęć 

z każdych zajęć uczniowie 
przesyłają zwrotnie jedno 
bardzo krótkie zadanie, jest 
to podstawa obecności 

j. angielski K. Kręcikowska-
Grzelczyk, gr.1 i 2 

Realizacja bieżącego 
materiału na 
platformie Teams 
(grupa I - wtorek, 
g.15.15 i środa, g. 
11.45; grupa II - 
poniedziałek, 
g.14.00 i czwartek, g. 
10.45; platforma 
Google Classroom 
oraz edziennik. 

w ramach 
planowych 
lekcji 

bieżąca korekta na 
platformie Teams, 
prezentacje ustne online w 
Teams; sprawdzanie zadań 
w Google Classroom. 
 

j. hiszpański gr. 1 M. Mendez-Gniot materiały do pracy 
samodzielnej przez 
e-dziennik, 
platforma z 
zadaniami 
interaktywnymi 
campus.difusion.co
m, do komunikacji z 
uczniami e-dziennik, 
Messenger, email, 
oraz tematyczne 
grupy na Facebooku 
(tam są kopiowane 
wskazówki do 
samodzielnej pracy 
wysyłane przez e-
dziennik).  

w dniu zajęć przesyłanie krótkich zadań 
pisemnych, nagrań wideo 
lub nagrań głosu; 
monitorowanie procentu 
poprawności zadań 
wykonanych na platformie 
campus.difusion.com 
(możliwe zalecenie 
dodatkowych zadań na 
platformie z tego samego 
tematu). 

j. hiszpański gr. 2 Alberto Cuevas materiały do pracy 
samodzielnej (karty 
pracy) do realizacji w 
ciągu tygodnia; 
kontakt przez pocztę 
elektroniczną 

raz w 
tygodniu, w 
poniedziałki 
lub we 
wtorki; 
uczniowie 
mogą 
kontaktować 
się zawsze w 
razie 
potrzeby 

odesłanie wykonanych 
zadań pocztą elektroniczną 
 
 

komunikacja językowa Alberto Cuevas materiały do pracy 
samodzielnej (karty 

raz w 
tygodniu, w 

odesłanie wykonanych 
zadań pocztą elektroniczną 



pracy) do realizacji w 
ciągu tygodnia; 
kontakt przez pocztę 
elektroniczną 

poniedziałki 
lub we 
wtorki; 
uczniowie 
mogą 
kontaktować 
się zawsze w 
razie 
potrzeby 

 
 

historia Marian Fik Opracowanie 
materiałów, 
ćwiczenia, 
ocenianie. 
Programy: 
Powerpoint, 
Word.doc 
Kontakt: poczta e-
mail, telefon, e-
dziennik 

8:00-20:00 Oceny: 
e-dziennik, rubryki;  
aktywność, ćwiczenia 
online 

wiedza o 
społeczeństwie 

Wojciech Biernacik  e-mail 
e-dziennik 
Google formularze 

raz w 
tygodniu 

prasówka, prace uczniów, 
e-test 

geografia  Krzysztof Kopeć mail, e-dziennik, 
materiały dla 
uczniów Nowa Era 

1 raz w 
tygodniu 

zwrot wykonanych ćwiczeń 

biologia Beata 
Ciechanowska-
Tym 

Classroom Google, 
e-dziennik, 
zoom.us 

w dniu zajęć przesłanie rozwiązanych 
zadań, kart pracy, testy 
online 

chemia Dariusz Zielniewicz Lekcje online via 
TEAMS, grupa na 
MESSENGER 
(możliwość 
nieograniczonego 
kontaktu) 

Poniedziałki i 
czwartki 
 

Obecność monitorowana 
na podstawie rozmowy z 
uczniem via TEAMS, stała 
ocena aktywności ucznia 
podczas lekcji, testy online 
 
 

fizyka Lidia Setti e-dziennik 
e-podreczniki 
dokumenty google 
google classroom 

w dniu zajęć wysyłanie kart pracy, 
testy online 

muzyka Juliusz Kłos E-Dziennik, e-mail, 
youtube, platformy 
streamingowe 
eurpejskich 
ośrodków kultury 
(opery, filharmonie) 

Stały, 
zindywidualiz
owany 
kontakt 
elektroniczny.  

Uczniowie przesyłają jako 
załącznik recenzję 
obejrzanego spektaklu bądź 
koncertu, krótką 
wypowiedź pisemną  lub 
prezentację.  

matematyka Hanna Ciesielska Aplikacja Microsoft 
Teams 

Zajęcia online 
we wtorek 
godz.12-
13.15oraz 
piątek 11.30-

Z każdych zajęć grupa 
wskazanych uczniów odsyła 
rozwiązania zadań 
domowych. Nieodesłanie 
zadań skutkuje 



12.45, 
możliwość 
codziennego 
kontaktu i 
konsultacji z 
nauczycielem 
przez 
aplikację lub 
e-mail,  
kartkówki i 
testy w 
dodatkowych 
terminach 
każdorazowo 
uzgadnianych 
z uczniami 

nieobecnością na zajęciach 
w planie w czwartek i 
piątek. Obecność we 
wtorek na podstawie lekcji 
online. Odpowiedzi ustne, 
kartkówki i testy online. 

informatyka Sławomir Grobelny e-dziennik, poczta 
elektroniczna, usługi 
Google 

raz w 
tygodniu i w 
miarę 
potrzeby 
przez 
dziennik lub 
email 

przesyłanie rozwiązań 
podanych zadań i ćwiczeń, 
komentarze i wskazówki do 
zapytań uczniów, testy on-
line 

wychowanie fizyczne Waldemar Mendel 
Agata Krenz-
Wybieralska 

e-dziennik, poczta 
mailowa, 
messenger, 
materiały do pracy 
samodzielnej 

w dniu zajęć Informacja za pomocą e-
dziennika, messengera lub 
maila o osiąganych 
postępach, prezentacje, 
wybiórczo - rejestracja 
filmowa potwierdzająca 
osiągane postępy 

edukacja dla 
bezpieczeństwa 

Leszek Grajek e- dziennik   e-
podręcznik, 
materiały do pracy 
samodzielnej poczta 
mailowa 

w dniu zajęć informacja zwrotna, 
przesłanie prac pisemnych 
na maila. 

religia dk. Marcin 
Kaczmarek 

e-dziennik, poczta 
mailowa, Google 
Drive, Youtube, 
materiały do pracy 
samodzielnej 

W dniu zajęć Uczniowie przesyłają jako 
załącznik swoją krótką 
wypowiedź lub prezentację. 

 

 


