
Plan wideokonferencji 25.05 - 29.05.2020 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku 

Poniedziałek 

godzina punkt przedszkolny oddział przedszkolny klasa 1 klasa 2 klasa 3 klasa 4 klasa 5 klasa 6 klasa 7 klasa 8 

08.20-09.05          matematyka 

09.10-09.55  zajęcia taneczne     matematyka biologia  język polski 

10.05-10.50 
zajęcia taneczne angielski      matematyka  

10.30-11.30  
konsultacje j. polski 

11.05-11.50 11:30 kodowanie zajęcia taneczne    matematyka  angielski   

11.55-12.40      język polski    sprawdzian z geografii 

12.45-13.30 zajęcia taneczne       język polski   

 
WTOREK 

godzina punkt przedszkolny oddział przedszkolny klasa 1 klasa 2 klasa 3 klasa 4 klasa 5 klasa 6 klasa 7 klasa 8 

09.10-09.55  zajęcia taneczne    przyroda  matematyka chemia język polski 

10.05-10.50 zajęcia taneczne        matematyka  

11.05-11.50          
konsultacje historia/ 

j.polski 

11.55-12.40 j. angielski        język polski konsultacje  j. polski 

12.45-13.30          konsultacje -j.angielski 

13.40-14.25          konsultacje -j. angielski 

 
 



ŚRODA 

godzina punkt przedszkolny 
oddział 

przedszkolny 
klasa 1 klasa 2 klasa 3 klasa 4 klasa 5 klasa 6 klasa 7 klasa 8 

08.20-09.05  zajęcia taneczne       niemiecki  

09.10-09.55 zajęcia taneczne        niemiecki 
konsultacje -
matematyka 

10.05-10.50 10.00-12.00 
zajęcia muzyczne 

Kanka Franka 
 

zajęcia taneczne   
edukacja 

wczesnoszkolna    angielski 
konsultacje -
matematyka 

11.05-11.50  
edukacja 

wczesnoszkolna    angielski   
konsultacje  
j. niemiecki 

11.55-12.40  12.00-14.00 
zajęcia muzyczne 

Kanka Franka 

   matematyka język polski  biologia niemiecki 

12.45-13.30     język polski    język polski 

 
CZWARTEK 

godzina punkt przedszkolny oddział przedszkolny klasa 1 klasa 2 klasa 3 klasa 4 klasa 5 klasa 6 klasa 7 klasa 8 

08.20-09.05  zajęcia taneczne         

09.10-09.55 zajęcia taneczne         matematyka  język polski 

10.05-10.50  zajęcia taneczne      biologia  fizyka matematyka 

11.05-11.50  11.45 kodowanie     matematyka   konsultacje fizyka/j. polski 

11.55-12.40 j. angielski         konsultacje historia/biologia 

12.45-13.30          konsultacje j.angielski 

13.40-14.25 zajęcia taneczne         konsultacje j.angielski 

 
 
 



 
PIĄTEK 

godzina 
punkt 

przedszkolny 

oddział 
przedszkolny 

klasa 1 klasa 2 klasa 3 klasa 4 klasa 5 klasa 6 klasa 7 klasa 8 

08.20-09.05  zajęcia taneczne          

09.10-09.55    
edukacja 

polonistyczna     matematyka język polski 

10.05-10.50  angielski        
10.30- 12.30  

konsultacje matematyka 

11.05-11.50  11.45 kodowanie    angielski    konsultacje - matematyka 

11.55-12.40          konsultacje język polski 

12.45-13.30           

13.40-14.25          angielski sprawdzian 

14.35-15.20 zajęcia taneczne           

15.20-16.30           

 


