
Społeczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rokitnie – klasy 4- 8 SP

Pamiętaj!!! Zachowaj  przerwy w pracy.

Plan zajęć od 08.06.2020 r. do 10.06.2020 r.

Czas trwania zajęć:                             Lekcje online prowadzone są wg planu godz:

1. 8.15- 9.00                                        1. 8.00- 8.45

2. 9.10 – 9.55                                      2. 9.00 – 9.45

3. 10.05 – 10.50                                  3. 10.00 – 10.45

4. 11.20 -12.05                                    4. 11. 00- 11.45

5. 12.15 – 13.00                                  5. 12.00 – 12.45

6. 13.10 – 13.55                                  6. 13.00 – 13.45

7. 14.05 – 14.50                                  7. 14.00 -14.45

Klasa 4 SP

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek 

BOŻE CIAŁO

Piątek

DZIEŃ WOLNY OD

ZAJĘĆ

EDUKACYJNYCH

1.  j. ang– praca   z 

zadanym 

materiałem

plastyka– praca           

z zadanym materiałem

historia-praca             z

zadanym materiałem ------------------------ --------------------------

2. wych. fiz- 

konsultacje

muzyka– praca           z

zadanym materiałem

j. ang.- konsultacje

------------------------ -------------------------

3.praca własna j. polski - konsultacje matematyka- praca     

z zadanym materiałem ------------------------ -------------------------

4. j. polski – praca 

z zadanym 

materiałem

religia – konsultacje j. polski– praca           

z zadanym materiałem ------------------------ -------------------------

5. matematyka- 

praca z zadanym 

materiałem

wych. fiz. – praca         

z zadanym materiałem

zaj z wych.–

konsultacje ------------------------ -------------------------

6. ---------------- przyroda-konsultacje -------------------------

------------------------ -------------------------



Godz.14.05 – 16.00

konsultacje 

wychowawcy/ 

przedmiotowców 

instruowanie 

rodziców/ pomoc 

uczniom                  

w pracy

konsultacje 

wychowawcy/ 

przedmiotowców 

instruowanie rodziców/ 

pomoc uczniom             

w pracy

konsultacje 

wychowawcy/ 

przedmiotowców 

instruowanie rodziców/

pomoc uczniom            

w pracy

Klasa 5 SP

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek 

BOŻE CIAŁO

Piątek

DZIEŃ WOLNY   

ODZAJĘĆ 

EDUKACYJNYCH

1.  j. polski– 

konsultacje

wych. fiz.- praca           

z zadanym materiałem

matematyka – praca   

z zadanym materiałem ------------------------ -----------------------

2. biologia- lekcja 

online

j. ang. - konsultacje wych. fiz. – 

konsultacje ------------------------ -----------------------

3.geografia- praca 

z zadanym 

materiałem

religia  - praca              

z zdanym materiałem

j. polski – praca           

z zadanym materiałem ------------------------ ------------------------

4. matematyka-

praca z zadanym 

materiałem

j. polski – lekcja online plastyka – praca          

z zadanym materiałem ------------------------ ------------------------

5. technika- praca  

z zadanym 

materiałem

muzyka – praca           

z zadanym materiałem

religia– konsultacje

----------------------- -------------------------

6. ------------------- --------------------------- informatyka- praca    

z zadanym materiałem ------------------------ ------------------------

Godz.14.05 – 16.00

konsultacje 

wychowawcy/ 

przedmiotowców 

instruowanie 

rodziców/ pomoc 

uczniom                  

w pracy

konsultacje 

wychowawcy/ 

przedmiotowców 

instruowanie rodziców/ 

pomoc uczniom             

w pracy

konsultacje 

wychowawcy/ 

przedmiotowców 

instruowanie rodziców/

pomoc uczniom            

w pracy

konsultacje 

wychowawcy/ 

przedmiotowców 

instruowanie 

rodziców/ pomoc 

uczniom                     

w pracy

konsultacje 

wychowawcy/ 

przedmiotowców 

instruowanie 

rodziców/ pomoc 

uczniom                     

w pracy



Klasa 6 SP

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek 

BOŻE CIAŁO

Piątek

DZIEŃ WOLNY    

OD ZAJĘĆ 

EDUKACYJNYCH

1.  plastyka– 

konsultacje

matematyka – praca    

z zadanym materiałem

religia-praca               z

zadanym materiałem ------------------------ ------------------------

2. j. polski – praca 

z zadanym 

materiałem

informatyka – 

konsultacje

biologia-lekcja online

------------------------ ------------------------

3.matematyka- 

lekcja online

technika  - praca           

z zadanym materiałem

matematyka– lekcja 

online           ------------------------ ------------------------

4. j. ang. – praca     

z zadanym 

materiałem

muzyka-konsultacje j. polski – praca          

z zadanym materiałem ------------------------ -------------------------

5. wych. fiz.- 

konsultacje

wych. fiz.  – praca        

z zadanym materiałem

zaj. zwych. –

konsultacje ------------------------ -------------------------

6. historia-

konsultacje

j. polski- lekcja online j. ang.- lekcja online

------------------------ -------------------------

Godz.14.05 – 16.00

konsultacje 

wychowawcy/ 

przedmiotowców 

instruowanie 

rodziców/ pomoc 

uczniom                  

w pracy

konsultacje 

wychowawcy/ 

przedmiotowców 

instruowanie rodziców/ 

pomoc uczniom             

w pracy

konsultacje 

wychowawcy/ 

przedmiotowców 

instruowanie rodziców/

pomoc uczniom            

w pracy

konsultacje 

wychowawcy/ 

przedmiotowców 

instruowanie 

rodziców/ pomoc 

uczniom                     

w pracy

konsultacje 

wychowawcy/ 

przedmiotowców 

instruowanie 

rodziców/ pomoc 

uczniom                     

w pracy



Klasa 7 SP

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek 

BOŻE CIAŁO

Piątek

DZIEŃ WOLNY 

OD ZAJĘĆ 

EDUKACYJNYCH

1.  geografia– 

konsultacje

j. niemiecki- 

konsultacje

plastyka- konsultacje

------------------------ -----------------------

2. matematyka-lekcja 

online

j. polski–praca         z 

zadanym materiałem

j. polski- praca z 

zadanym materiałem ------------------------ -----------------------

3.chemia-lekcja online muzyka – praca         

z zadanym 

materiałem

biologia– lekcja online   

----------------------- -----------------------

4. fizyka – lekcja 

online

biologia-praca           

z zadanym 

materiałem

matematyka – lekcja 

online         ----------------------- ----------------------

5. wych. fiz.- 

konsultacje

wych. fiz.  –

konsultacje

j. ang. – konsultacje

----------------------- -----------------------

6. historia- praca        

z zadanym materiałem

matematyka- praca   

z zadanym 

materiałem

fizyka- praca z zadanym

materiałem ----------------------- ------------------------

7.j. ang. – praca         z

zdanym materiałem

religia- konsultacje informatyka- praca       

z zadanym materiałem ---------------------- ------------------------

Godz.14.05 – 16.00

konsultacje 

wychowawcy/ 

przedmiotowców 

instruowanie 

rodziców/ pomoc 

uczniom                       

w pracy

konsultacje 

wychowawcy/ 

przedmiotowców 

instruowanie 

rodziców/ pomoc 

uczniom                      

w pracy

konsultacje 

wychowawcy/ 

przedmiotowców 

instruowanie rodziców/ 

pomoc uczniom              

w pracy

konsultacje 

wychowawcy/ 

przedmiotowców 

instruowanie 

rodziców/ pomoc 

uczniom                   

w pracy

konsultacje 

wychowawcy/ 

przedmiotowców 

instruowanie 

rodziców/ pomoc 

uczniom                   

w pracy



Klasa 8 SP

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek 

BOŻE CIAŁO

Piątek

DZIEŃ WOLNY    

OD ZAJĘĆ 

EDUKACYJNYCH

1. wych. fiz.- 

konsultacje

chemia- konsultacje j. polski- konsultacje

----------------------- -------------------------

2. matematyka-

lekcja online

j. niemiecki – lekcja 

online

matematyka- praca     

z zadanym materiałem ------------------------ -------------------------

3.j. polski –praca z 

zadanym 

materiałem

fizyka- praca                

z zadanym materiałem

j. ang. – konsultacje

------------------------ -------------------------

4. chemia – lekcja 

online

wych. fiz - konsultacje biologia.- lekcja online

----------------------- ------------------------

5. zaj. zwych- 

konsultacje

j. polski- lekcja online fizyka– lekcja online

---------------------- ------------------------

6. j. ang. – praca     

z zadanym 

materiałem

wos- praca z zadanym 

materiałem

religia-praca                

z zadanym materiałem ------------------------ -----------------------

7.historia – praca   

z zadanym 

materiałem

informatyka- praca      

z zadanym materiałem

wych. fiz.- praca          

z zadanym materiałem ---------------------- -----------------------

Godz.14.05 – 16.00

konsultacje 

wychowawcy/ 

przedmiotowców 

instruowanie 

rodziców/ pomoc 

uczniom                  

w pracy

konsultacje 

wychowawcy/ 

przedmiotowców 

instruowanie rodziców/ 

pomoc uczniom             

w pracy

konsultacje 

wychowawcy/ 

przedmiotowców 

instruowanie rodziców/

pomoc uczniom            

w pracy

konsultacje 

wychowawcy/ 

przedmiotowców 

instruowanie 

rodziców/ pomoc 

uczniom                     

w pracy

konsultacje 

wychowawcy/ 

przedmiotowców 

instruowanie 

rodziców/ pomoc 

uczniom                     

w pracy


