
DEKLARACJA ZDALNEGO NAUCZANIA DLA KLASY 2A 

Przedmiot Imię i nazwisko 
nauczyciela 

Metody zdalnego 
nauczania 

Częstotliwość 
kontaktu 

Monitorowanie 
postępów 

j. polski Marek Gubański e-mail, Skype, 
telefon, fb, 
wysyłanie 
szczegółowych 
plików i  informacji 
przewodnich, 
tekstów, testów 
ćwiczeniowych 

poniedziałek: 
12.30 
czwartek: 12.00 
piątek: 12.00 

indywidualne omawianie 
i ocenianie prac, 
komentarz przekazywany 
drogą mailową, 
wskazywanie zalet i wad 
kolejnych realizacji 

j. angielski Anna Sobusiak  poczta 
elektroniczna, 
platforma 
Microsoft Teams 

2 x w tygodniu 
w ustalonym 
terminie 

karty pracy podlegające 
ocenie, testy online 

j. angielski Katarzyna Timmler-
Ignaszak 

e-dziennik, poczta 
mailowa, e-
podreczniki, 
YouTube, 
platformy 
edukacyjne 
(wydawnictwa 
językowe), 
materiały do pracy 
samodzielnej 

w dniu zajęć informacje zwrotne 
przesyłane na e-dziennik 
lub pocztę elektroniczną 

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

2 x w tygodniu, 
w ustalone dni 

przesyłanie wybranych 
zadań pisemnych i nagrań 
głosowych pocztą 
elektroniczną 

historia Anna Janicka  e- dziennik, poczta 
gmail, materiały 
dydaktyczne( karty 
pracy, materiały 
dydaktyczne, 
prezentacje 
powerpoint 
udostępniane 
uczniom 
Skype, platforma e-
podręczniki, lekcje 

w dniu zajęć, 
lekcje online - 
piątek 13.00 

przesyłanie prac 
pisemnych- poczta 
mailową  
ocena prac z 
komentarzem 
 



online, spotkania 
indywidualne  
 

wiedza o 
społeczeństwie 

Wojciech Biernacik e-dziennik,  
e-mail 
messenger  
e-podręcznik 
Discord (lekcje 
audio)  

raz w tygodniu ocenianie przesłanych 
prac, możliwość kontaktu 
przez messenger/discord 

matematyka Magdalena 
Konieczna 

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

Zajęcia online 
wtorki, 
czwartki godz. 
10.00, zadania 
do pracy 
samodzielnej 
podczas lekcji 
online 

zadania domowe wysłane 
na pocztę elektroniczną, 
obecność na Skype 
podczas zajęć online 

wychowanie 
fizyczne Magdalena 

Stefańska 

Andrzej Ptasiński 

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

w dniu zajęć przesłanie prac  na e-
dziennik 

i maila lub Messenger 

przyroda Krzysztof Kopeć poczta 
elektroniczna 
klasowa, materiały 
do pracy 
samodzielnej, filmy 
-internet, karty 
pracy 

1 raz w 
tygodniu 

odesłanie wykonanych 
kart pracy 

religia ks. Damian 
Wachowiak 

Zadania na e-
dzienniku 
(załączniki na 
dysku Google, tam 
też formularze do 
odpowiedzi). 
Lekcje on-line 
(wideokonferencje) 

Na zmianę 1 
tydzień 
zadania, 1 
tydzień godzina 
lekcyjna on-line 

Uzupełnione odpowiedzi 
(formularze Google). 
Obecność na 
wideokonferencji. 
Karty pracy na 
podsumowanie działu 
(przesłana na e-mail). 

 

  



DEKLARACJA ZDALNEGO NAUCZANIA DLA KLASY 2B 

Przedmiot Imię i nazwisko 
nauczyciela 

Metody zdalnego 
nauczania 

Częstotliwość 
kontaktu 

Monitorowanie 
postępów 

j. polski Monika Bochińska Aplikacja Microsoft 
Teams 

Zajęcia online 
wtorek 13-
14.15, 
czwartek 
9.30-11, 
piątek 13 -
14.30; 
możliwość 
codziennej 
konsultacji 
przez 
aplikację 

prace pisemne 
przesyłane przez Teams 

j. angielski Izabela Golusińska Microsoft Teams; 
Google Hangouts 
(indywidualnie lub w 
parach); 
email; Dysk Google. 
e-dziennik; 
prezentacje 
multimedialne 

w innych 
terminach 
ustalonych z 
klasą 

odsyłanie wypełnionych 
zadań; zadania 
podsumowujące na 
koniec lekcji w formie 
quizu; aktywność (zajęcia 
nie mają formy 
wykładowej); kartkówki 
online 
 

j. włoski Elżbieta Grzechowiak Google Classroom, 
droga mailowa, 
materiały na 
stronach włoskich- 
www.adgblog.it, 
Teams Office 
 

w dniu zajęć 
indywidualne 
konsultacje w 
razie potrzeb 
 

Monitorowanie drogą 
mailowa, poprzez 
Dziennik 

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

raz/dwa razy 
w tygodniu 

monitorowanie drogą 
elektroniczną 

wiedza o 
społeczeństwie 

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

Zgodnie z 
planem 

informacje zwrotne, 
przesłanie rozwiązanych 
testów- zadań i 
prezentacji pisemnych na 
maila. 

matematyka Ines Michalak-
Beszterda 

Microsoft Teams, 
e-dziennik   
poczta mailowa e-
podręcznik  
geogebra 
 mailowo, poczta 
internetowa, 

online 
poniedziałek, 
godz. 12.15, 
czwartek 
11.15 
indywidualne 
konsultacje w 
razie potrzeby 

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



Tematy i zadania do 
pracy samodzielnej 

wychowanie 
fizyczne Magdalena Stefańska 

Krzysztof Pancewicz 

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

w dniu zajęć przesłanie prac  na e-
dziennik 

i maila lub Messenger 

przyroda Wojciech Bocheński lekcje zdalne via 
Teams 

częściowo 
zgodnie z 
planem: 
pn.8:15, 
wt.9:50 

aktywność na lekcjach, 
przesyłanie zadań, test 

religia ks. Damian 
Wachowiak 

Zadania na e-
dzienniku (załączniki 
na dysku Google, 
tam też formularze 
do odpowiedzi). 
Lekcje on-line 
(wideokonferencje) 

Na zmianę 1 
tydzień 
zadania, 1 
tydzień 
godzina 
lekcyjna on-
line 

Uzupełnione odpowiedzi 
(formularze Google). 
Obecność na 
wideokonferencji. 
Karty pracy na 
podsumowanie działu 
(przesłana na e-mail). 

 

 

  



DEKLARACJA ZDALNEGO NAUCZANIA DLA KLASY 2C 

Przedmiot Imię i nazwisko 
nauczyciela 

Metody zdalnego 
nauczania 

Częstotliwość 
kontaktu 

Monitorowanie 
postępów 

j. polski Małgorzata 
Jędrzejczak 

poczta e-mail, e-
dziennik, materiały 
do samodzielnej 
pracy, lekcje online 
na teams 

dwa razy w 
tygodniu, w 
razie potrzeb 
lekcja online 
np. w piątek o 
10.45 

karty pracy i prace 
pisemne są oceniane 

j. angielski Alicja Staniukiewicz dziennik, poczta, 
linki do materiałów 

raz/dwa razy 
w tygodniu 

raporty przesyłane pocztą 

j. angielski Katarzyna Timmler-
Ignaszak 

e-dziennik, poczta 
mailowa, e-
podreczniki, 
YouTube, platformy 
edukacyjne 
(wydawnictwa 
językowe), 
materiały do pracy 
samodzielnej 

w dniu zajęć informacje zwrotne 
przesyłane na e-dziennik 
lub pocztę elektroniczną 

j, niemiecki Monika Ostrowska-
Polak 

aplikacja Microsoft 
Teams 
kurs online 
nagrania głosowe 

1x karta pracy 
- instrukcja 
wykonania 
karty i 
przesłanie  
przez aplikację 
Microsoft 
Teams 
 
2x spotkanie 
online: 
poniedziałek - 
11.30-12.15 
oraz piątek 
11.30-12.15 
 
 

recenzja kart pracy,  
recenzja wypowiedzi 
głosowych 
lekcje  online 

j. rosyjski Małgorzata 
Jędrzejczak 

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

raz w tygodni, 
lekcja we 
wtorek o 
12.15 

karty pracy są oceniane, 
sprawdzian 

historia Anna Janicka e- dziennik, poczta 
gmail, materiały 
dydaktyczne( karty 
pracy, materiały 
dydaktyczne, 
prezentacje 
powerpoint 
udostępniane 
uczniom 

w dniu zajęć, 
lekcje online - 
wtorek 13.00 

przesyłanie prac 
pisemnych- poczta 
mailową  
ocena prac z 
komentarzem 



Skype, platforma e-
podręczniki, lekcje 
online, spotkania 
indywidualne  

matematyka Magdalena 
Konieczna 

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

Zajęcia online 
wtorki, 
czwartki godz. 
11.00, zadania 
do pracy 
samodzielnej 
podczas lekcji 
online 

zadania domowe wysłane 
na pocztę elektroniczną, 
obecność na Skype 
podczas zajęć online 

wychowanie 
fizyczne 

Magdalena 
Pachelska 
Krzysztof Pancewicz 

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, informacje 
w e-dzienniku 

przyroda Krzysztof Kopeć poczta 
elektroniczna, mail 
klasowy, filmy -
internet, karty 
pracy 

1 raz w 
tygodniu 

odesłanie wypełnionych 
arkuszy 

religia ks. Damian 
Wachowiak 

Zadania na e-
dzienniku 
(załączniki na dysku 
Google, tam też 
formularze do 
odpowiedzi). 
Lekcje on-line 
(wideokonferencje) 

Na zmianę 1 
tydzień 
zadania, 1 
tydzień 
godzina 
lekcyjna on-
line 

Uzupełnione odpowiedzi 
(formularze Google). 
Obecność na 
wideokonferencji. 
Karty pracy na 
podsumowanie działu 
(przesłana na e-mail). 

 

  



DEKLARACJA ZDALNEGO NAUCZANIA DLA KLASY 2E 

Przedmiot Imię i nazwisko 
nauczyciela 

Metody zdalnego 
nauczania 

Częstotliwość 
kontaktu 

Monitorowanie postępów 

j. polski Małgorzata 
Jędrzejczak 

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

dwa razy w 
tygodniu, w 
razie potrzeb 
lekcja online 
np. w piątek o 
10.00 

karty pracy i prace 
pisemne są oceniane 

j. angielski Iwona Wyczyńska Microsoft Teams, 
Google Classroom i 
Testportal (dla 
testów i kartkówek); 
podręczniki i 
materiały 
dodatkowe 

zajęcia w dni 
wg planu 
zajęć ; zajęcia 
online 
Microsoft 
Teams- środa 
11:00 - w 
razie potrzeby 
piątek 11:00 

zadania pisemne - 
przesyłane na pocztę lub 
poprzez Microsoft Teams, 
zadania z podręcznika czy 
kart pracy - 
zdjęcia,odpowiedzi na 
pytania otwarte - 
Microsoft Teams /poczta 
elektroniczna; 
wypowiedzi ustne - 
Microsoft Teams; 
sprawdziany i kartkówki - 
Google Classroom lub 
Testportal 

j. angielski Katarzyna Timmler-
Ignaszak 

e-dziennik, poczta 
mailowa, e-
podreczniki, 
YouTube, platformy 
edukacyjne 
(wydawnictwa 
językowe), materiały 
do pracy 
samodzielnej 

w dniu zajęć informacje zwrotne 
przesyłane na e-dziennik 
lub pocztę elektroniczną 

j. niemiecki Anna Sobusiak poczta 
elektroniczna, 
platforma Microsoft 
Teams 

1 x w tyg w 
ustalonym 
terminie 
pon 11.30  gr 
2/ czw 11.30  
gr1 

karty pracy podlegające 
ocenie, testy online 

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

wtorek 11:30, 
czwartek 
11:30, 
możliwość 
kontaktu 
każdego dnia 
(telefon, e-
mail) 

lekcje online, odsyłanie 
zadań przez e-mail, 
śledzenie aktywności na 
platformie 

matematyka Hanna Ciesielska Aplikacja Microsoft 
Teams 

Zajęcia online 
w 
poniedziałek i 

Z każdych zajęć grupa 
wskazanych uczniów 
odsyła rozwiązania zadań 



czwartek 
godz.10-
11.30, 
możliwość 
codziennego 
kontaktu i 
konsultacji z 
nauczycielem 
przez aplikację 
lub e-mail,  
kartkówki i 
testy w 
dodatkowych 
terminach 
każdorazowo 
uzgadnianych 
z uczniami 

domowych. Nieodesłanie 
zadań skutkuje 
nieobecnością na 
zajęciach w planie w 
środę i piątek. Obecność 
w poniedziałek i czwartek 
na podstawie lekcji 
online. Odpowiedzi ustne, 
kartkówki, testy. 

wychowanie 
fizyczne 

Jolanta Loga 
Andrzej Ptasiński  e-dziennik, poczta 

e-mail, YouTube, 

materiały do pracy 

samodzielnej 

w dniu zajęć 
przesyłanie prac na e-

dziennik, e-maila 

historia i 
społeczeństwo 

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 

religia ks. Damian 
Wachowiak 

Zadania na e-
dzienniku (załączniki 
na dysku Google, 
tam też formularze 
do odpowiedzi). 
Lekcje on-line 
(wideokonferencje) 

Na zmianę 1 
tydzień 
zadania, 1 
tydzień 
godzina 
lekcyjna on-
line 

Uzupełnione odpowiedzi 
(formularze Google). 
Obecność na 
wideokonferencji. 
Karty pracy na 
podsumowanie działu 
(przesłana na e-mail). 

 

DEKLARACJA ZDALNEGO NAUCZANIA DLA KLASY 2F 

Przedmiot Imię i nazwisko 
nauczyciela 

Metody zdalnego 
nauczania 

Częstotliwość 
kontaktu 

Monitorowanie 
postępów 

j. polski Anna Pawłowska Aplikacja Microsoft 
Teams, Google 
Classroom, poczta 
elektroniczna, 

w dniu zajęć - 
lekcje online 
lub 
konsultacje  

zadania pisemne, karty 
pracy przesyłane na 
pocztę, przez Teams lub 
poprzez Google 
Classroom, obecność na 



dziennik 
elektroniczny 

wtorek 11.45 
piątek 10.30, 
możliwość 
codziennego 
kontaktu przez 
aplikacje. 

podstawie odesłanych 
zadań lub udziału w 
lekcji online. 

j. angielski gr.1 Anna Szaferska Platforma Google 
Classroom, email, e-
dziennik, 
podręcznik, 
YouTube, Vocaroo, 
materiały 
autentyczne, 
nagrania 
wprowadzanych 
zagadnień, linki do 
stron 
internetowych, 
materiały do pracy 
samodzielnej 
 

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

 

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. angielski gr.2 Natalia Woźniak ZOOM lub Skype 
(lekcje online, 
konsultacje online), 
e-mail klasowy + 
dysk Google 
(zadania do pracy 
samodzielnej, 
nagrania lekcji do 
odtworzenia) 

wtorki - lekcje 
online w 
podgrupach. 
(9:00- 11:40), 
czwartki - 
lekcje online w 
podgrupach 
(9:00-11:40), 
materiały 
wysyłane  do 
pracy 
samodzielnej 
na początku 
tygodnia 

udział w lekcjach online 
(w podgrupach), udział w 
umówionych 
konsultacjach ind./w 
parach, odsyłanie zadań 
do sprawdzenia 

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 Alberto Cuevas materiały do pracy 
samodzielnej (karty 
pracy) do realizacji 

raz w 
tygodniu, w 
poniedziałki 

odesłanie wykonanych 
zadań pocztą 
elektroniczną 



w ciągu tygodnia; 
kontakt przez 
pocztę 
elektroniczną 

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

geografia  Krzysztof Kopeć poczta 
elektroniczna, 
e -dziennik Nowa 
Era,  Operon - 
maturalne karty 
pracy 

2 razy w 
tygodniu oraz 
indywidualne 
konsultacje on 
-line 

odesłanie wykonanych 
kart pracy 

matematyka Magdalena 
Konieczna 

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

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

zadania domowe 
wysłane na pocztę 
elektroniczną, obecność 
na Skype podczas zajęć 
online 

wychowanie fizyczne Jolanta Loga 
Andrzej Ptasiński  e-dziennik, poczta 

e-mail, YouTube, 

materiały do pracy 

samodzielnej 

w dniu zajęć 
przesyłanie prac na e-

dziennik, e-maila 

historia i 
społeczeństwo 

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 

 

  



DEKLARACJA ZDALNEGO NAUCZANIA DLA KLASY 2G 

Przedmiot Imię i nazwisko 
nauczyciela 

Metody zdalnego 
nauczania 

Częstotliwość 
kontaktu 

Monitorowanie 
postępów 

j. polski Anna Pawłowska Aplikacja Microsoft 
Teams, Google 
Classroom, poczta 
elektroniczna, e-
dziennik 

dwa razy w 
tyg - ustalone 
z uczniami - 
lekcje online 
lub 
konsultacje - 
poniedziałki 
10.30-12.00 i 
środy 10.00, 
możliwość 
codziennego 
kontaktu 
przez 
aplikacje. 

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

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. angielski Dobrochna 
Kozłowska 

Google Clasroom, 
dodatkowe 
materiały z YT, 
platforma Teams 

zgodnie z 
planem lekcji 

rozwiązania zadań 
przesyłane na Google 
classroom, sprawdzanie 
zadań online (Teams) 

j. francuski Anna Wryk platforma google 
classroom - 
przekazywanie 
zadań do pracy 
samodzielnej oraz 
materiałów do lekcji 
online, 
google meet - lekcje 
online, ewentualnie 
e-dziennik lub mial 
klasowy 

czwartek 
12.00 

zadania zwrotne 
wysyłane na google 
classroom lub email, 
ewentualnie edziennik 

biologia Wojciech 
Bocheński 

lekcje zdalne via 
Teams 

częściowo 
zgodnie z 
planem: 
pn.8:55, 
wt.11:50(2 
lekcje), 
śr.12:45(2 
lekcje), 

aktywność na lekcjach, 
pytanie ustne, testy 



czw.13:00, 
pt.-8:55(2 
lekcje) i 13:45 

chemia Małgorzata 
Wawrzyniak 

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

2x w tygodniu przesłanie rozwiązanych 
zadań, maturalnych kart 
pracy, testy online, 
lekcje w Teams (3x w 
tygodniu) 

matematyka Rafał Bielski mailowo-
opracowane tematy, 
pomocnicze linki do 
stron z 
opracowaniami, 
filmami, 
rozwiązaniami  

3 razy w 
tygodniu  

informacja zwrotna, 
prace pisemne 
przesłane na skrzynkę 
kontaktową  

wychowanie 
fizyczne 

Magdalena 
Pachelska 
Magdalena 
Stefańska 
Andrzej Ptasiński 

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, informacje 
w e-dzienniku 

historia i 
społeczeństwo 

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 

religia ks. Damian 
Wachowiak 

Zadania na e-
dzienniku (załączniki 
na dysku Google, 
tam też formularze 
do odpowiedzi). 
Lekcje on-line 
(wideokonferencje) 

Na zmianę 1 
tydzień 
zadania, 1 
tydzień 
godzina 
lekcyjna on-
line 

Uzupełnione odpowiedzi 
(formularze Google). 
Obecność na 
wideokonferencji. 
Karty pracy na 
podsumowanie działu 
(przesłana na e-mail). 

 

  



DEKLARACJA ZDALNEGO NAUCZANIA DLA KLASY 2H 

Przedmiot Imię i nazwisko 
nauczyciela 

Metody zdalnego 
nauczania 

Częstotliwość 
kontaktu 

Monitorowanie 
postępów 

j. polski Barbara Gajowa online - Microsoft 
Teams;  

Wtorek - 
10.00 - 11.00, 
piątek 10.00-
11.00 

Wskazani uczniowie 
odsyłają przygotowany 
wcześniej materiał,  
odpowiedź ustna na 
ocenę - wskazani 
wcześniej uczniowie, 
wypracowania - wszyscy 
uczniowie 

j. angielski Alicja 
Staniukiewicz 

dziennik, poczta, 
linki z materiałami, 
podręcznik 

raz/dwa razy 
w tygodniu 

kartkówki, zadania 
klasowe i domowe 
przesyłane pocztą 

j. angielski Katarzyna 
Tomczak gr.2 

platforma Google 
Classroom, e-mail, 
materiały do pracy 
samodzielnej, 
podręcznik, e-
dziennik; Microsoft 
TEAMS 

Lekcja online 
ŚRODA 9.00 - 
9.45 TEAMS 

uczniowie odsyłają w 
formie pisemnej zadania, 
karty pracy; kartkówki 
online, nagrania- 
wypowiedzi ustne na 
zadany wcześniej temat; 
udział w lekcji online; 
konsultacje online 

j. hiszpański Alberto Cuevas materiały do pracy 
samodzielnej (karty 
pracy) do realizacji 
w ciągu tygodnia; 
kontakt przez 
pocztę elektroniczną 
i platformę Google 
Classroom 

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

odesłanie wykonanych 
zadań pocztą 
elektroniczną 

biologia Ewa Sterczała lekcje online na 
Teams i Discord , 
materiały przez e-
maila. Grupa na FB 

codziennie 
11.30 do 
12.30 

skany zadań na Teams 
lub e- mailu, aktywność 
w trakcie 
lekcji.sprawdziany 
online. 

chemia Dariusz Zielniewicz Lekcje online via 
TEAMS, grupa 
MESSENGER 
(nieograniczony 
kontakt) 

Poniedziałek i 
środa o godz 
10 (45’) 
 

Rozmowa z uczniami 
podczas lekcji via TEAMS, 
ocena aktywności 
uczniów podczas lekcji, 
testy online 
 
 

matematyka Karolina Górecka e-dziennik, grupa na 
Facebooku, kanał na 
Youtubie (materiały 
przygotowane na 
konkretną lekcję), 
formularze Google 

w dni, w 
których 
matematyka 
się odbywa 
zgodnie z 
planem lekcji 

krótkie zadanie zwrotne 
po każdej lekcji 



wychowanie fizyczne Jolanta Loga, 
Waldemar Mendel 
Krzysztof 
Pancewicz 

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

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

historia i 
społeczeństwo 

Anna Janicka e- dziennik,poczta 
gmail, Skype 
materiały 
opracowane dla 
uczniów 

raz w 
tygodniu 
konsultacje 
online - 
czwartek 
10.00 - 11.00 

ocena przesłanych prac 

religia ks. Damian 
Wachowiak 

Zadania na e-
dzienniku (załączniki 
na dysku Google, 
tam też formularze 
do odpowiedzi). 
Lekcje on-line 
(wideokonferencje) 

Na zmianę 1 
tydzień 
zadania, 1 
tydzień 
godzina 
lekcyjna on-
line 

Uzupełnione odpowiedzi 
(formularze Google). 
Obecność na 
wideokonferencji. 
Karty pracy na 
podsumowanie działu 
(przesłana na e-mail). 

 

 


