
 
 

Organizacja nauki zdalnej w kl. 4-6 
 

1. Nauczyciel j. polskiego,  j. angielskiego, matematyki, informatyki, biologii, przyrody, 
geografii, historii umieszcza w dokumencie swojego przedmiotu zadania do 
wykonania, nie więcej niż 1-2 ćwiczenia dla danej klasy, obok zadania wpisuje termin 
realizacji - czyni to wyłącznie w dniu, kiedy ma z uczniami lekcje online tak, by 
uczniowie mogli je wykonać w terminach zaznaczonych jako “Zeszyt z danego 
przedmiotu”. Z matematyki i języka polskiego zadania są umieszczane nie częściej 
niż 1-2 razy w tygodniu, z pozostałych przedmiotów raz w tygodniu. 
 

2. Każdy z uczniów zakłada własny dokument Google dla każdego przedmiotu 
nazywając go nazwą przedmiotu i oznaczając imieniem i nazwiskiem np. Zeszyt 
Matematyka Jan Kowalski. Uczeń kopiuje do zeszytu zadania udostępnione w 
dokumencie przedmiotowym przez nauczyciela dla wszystkich uczniów i udostępnia 
zeszyt nauczycielowi danego przedmiotu. Nauczyciel poprawia zadania, umieszcza 
komentarze, ocenia i poprawia jak w tradycyjnym zeszycie. Ocenianie odbywa się na 
bieżąco podczas lekcji online i w ramach kontroli zeszytów ucznia w dokumentach 
Google. 
 

3. W poniedziałek wszystkie klasy 4-6 rozpoczynają lekcje na Google Meet od godziny 
wychowawczej trwającej 30 minut od g. 8-8.30. Podczas lekcji z wychowawcą 23 
marca wychowawca omówi zasady pracy, sposób pracy z zeszytem ucznia, 
kalendarz i odpowie na pytania uczniów. 
 

4. W zakresie muzyki, plastyki, techniki, religii uczniowie realizują projekty edukacyjne          
zadane w ramach szkolnego harmonogramu projektów, realizując je indywidualnie         
lub w drodze kontaktu online z uczniami w ramach grupy projektowej.  
 

5. W ramach wychowania fizycznego nauczyciel udostępnia uczniom zestawy ćwiczeń         
do realizacji wraz z filmami instruktażowymi/tutorialami itp. 
 

6. Tematy zajęć oraz frekwencja uczniów podczas lekcji Meet zostają odnotowane w           
dzienniku librus. 
 

7. Praca uczniów oceniana jest na bieżąco w dzienniku Librus. 
 
 
 

  



 
 
 
Od poniedziałku 23 marca uczniowie mają następujący plan lekcji, uwzględnia on lekcje 
online i pracę ucznia z zadaniami w dokumentach google: 
 

Tygodniowy plan lekcji i działań 
 

 
Klasa 4 

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

8-8.30 G. wych.     

9-9.45 matematyka j. polski j. angielski przyroda historia 

10-10.45 Informatyka j. angielski j. polski j. polski matematyka 

11-11.45 Zeszyt 
matematyka 

Zeszyt 
j.polski 

Zeszyt 
j.angielski 

Zeszyt 
j.polski, 
przyroda 

Zeszyt 
historia, 
matematyka 

 
 
 
 

Klasa 5a 

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

8-8.30 G. wych     

9-9.45 historia matematyka biologia j. polski j. polski 

10-10.45 język polski informatyka j.angielski geografia j.angielski 

11-11.45 Zeszyt 
historia, 
j.polski 

Zeszyt 
matematyka 

Zeszyt 
biologia,  
j.angielski 

Matematyka Zeszyt 
j.polski 

12-12.45    Zeszyt 
matematyka 
geografia 

 

 
 
  



 
 

 
 
Klasa 5b 

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

8-8.30 G. wych.     

9-9.45 j. angielski biologia j.polski matematyka j.angielski 

10-10.45 historia j.polski Zeszyt 
j.polski 

informatyka Zeszyt 
j.angielski 

11-11.45 Zeszyt 
historia 

Zeszyt 
j.polski, 
biologia 

Matematyka geografia j.polski 

12-12.45   Zeszyt 
matematyka 

Zeszyt 
matematyka,
geografia 

 

 
 
 
 
 
Klasa 6 

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

8-8.30 G. wych.     

9-9.45 j. polski j. angielski matematyka  Zeszyt 
geografia 

10-10.45 j.angielski biologia  informatyka Zeszyt 
j.polski 

Historia 

11-11.45 matematyka j.polski Zeszyt 
matematyka 

J.polski Zeszyt historia 

12-12.45 Zeszyt 
matematyka, 
j.angielski 

Zeszyt 
j.polski, 
biologia 

 geografia  

 


