
 

Harmonogram  nauki uczniów klas 4-8 w trybie hybrydowym                           

od dnia 17 maja do dnia 28 maja 2021 roku 

 

Data/ dzień Klasa Klasa Klasa Klasa Klasa Klasa Klasa 

17.05.2021r. 
poniedziałek 

8a- sala nr31 
nauka                  

w trybie 

stacjonarnym 

8b- sala nr36 
nauka                  

w trybie 

stacjonarnym 

7a- sala nr25 
nauka                  

w trybie 

stacjonarnym 

7b- sala nr23 
nauka                     

w trybie 

stacjonarnym 

7c -sala nr14 
nauka                   

w trybie 

stacjonarnym 

5b- sala nr30 
nauka                  

w trybie 

stacjonarnym 

 

----------- 

18.05.2021r. 
wtorek 

8a- sala nr31 
nauka                 

w trybie 

stacjonarnym 

8b- sala nr36 
nauka                  

w trybie 

stacjonarnym 

7a- sala nr25 
nauka                

w trybie 

stacjonarnym 

7b- sala nr23 
nauka                 

w trybie 

stacjonarnym 

7c- sala nr14 
nauka                   

w trybie 

stacjonarnym 

5b- sala nr30 
nauka                

w trybie 

stacjonarnym 

 

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

19.05.2021r. 
środa 

8a- sala nr31 
nauka                  

w trybie 

stacjonarnym 

8b- sala nr36 
nauka                   

w trybie 

stacjonarnym 

6a- sala nr25 
nauka                           

w trybie 

stacjonarnym 

6b- sala nr23 
nauka                  

w trybie 

stacjonarnym 

6c- sala nr14 
nauka                

w trybie 

stacjonarnym 

5a- sala nr30 
nauka                    

w trybie 

stacjonarnym 

 

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

20.05.2021r. 
czwartek 

8a- sala nr31 
nauka                  

w trybie 

stacjonarnym 

8b- sala nr36 
nauka                   

w trybie 

stacjonarnym 

6a- sala nr25 
nauka                   

w trybie 

stacjonarnym 

6b- sala nr23 
nauka                 

w trybie 

stacjonarnym 

6c- sala nr14 
nauka                      

w trybie 

stacjonarnym 

5a- sala nr30 
nauka                  

w trybie 

stacjonarnym 

 

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

21.05.2021r. 
piątek 

8a- sala nr31 
nauka                   

w trybie 

stacjonarnym 

8b- sala nr36 
nauka                 

w trybie 

stacjonarnym 

7a- sala nr25 
nauka                    

w trybie 

stacjonarnym 

5b- sala nr30 
nauka                    

w trybie 

stacjonarnym 

4a- sala nr21 
nauka                   

w trybie 

stacjonarnym 

4b- sala nr23 
nauka                   

w trybie 

stacjonarnym 

4c- sala nr14 
nauka                   

w trybie 

stacjonarnym 

24.05.2021r. 
poniedziałek 

8a- sala nr31 
nauka                   

w trybie 

stacjonarnym 

8b- sala nr36 
nauka                   

w trybie 

stacjonarnym 

6b- sala nr25 
nauka                 

w trybie 

stacjonarnym 

5a- sala nr30 
nauka                   

w trybie 

stacjonarnym 

4a- sala nr21 
nauka                  

w trybie 

stacjonarnym 

4b- sala nr23 
nauka                  

w trybie 

stacjonarnym 

4c- sala nr14 
nauka                       

w trybie 

stacjonarnym 

25.05.2021r. 
wtorek 

Egzamin  
Ósmoklasisty 

Egzamin  
Ósmoklasisty 

Egzamin  
Ósmoklasisty 

Egzamin  
Ósmoklasisty 

Egzamin  
Ósmoklasisty 

Egzamin  
Ósmoklasisty 

Egzamin  
Ósmoklasisty 

26.05.2021r. 
środa 

Egzamin  
Ósmoklasisty 

Egzamin  
Ósmoklasisty 

Egzamin  
Ósmoklasisty 

Egzamin  
Ósmoklasisty 

Egzamin  
Ósmoklasisty 

Egzamin  
Ósmoklasisty 

Egzamin  
Ósmoklasisty 

27.05.2021r. 
czwartek 

Egzamin  
Ósmoklasisty 

Egzamin  
Ósmoklasisty 

Egzamin  
Ósmoklasisty 

Egzamin  
Ósmoklasisty 

Egzamin  
Ósmoklasisty 

Egzamin  
Ósmoklasisty 

Egzamin  
Ósmoklasisty 

28.05.2021r. 
piątek 

7b- sala nr33 
nauka                   

w trybie 

stacjonarnym 

7c- sala nr14 
nauka                    

w trybie 

stacjonarnym 

6a- sala nr31 
nauka                    

w trybie 

stacjonarnym 

6c- sala nr36 
nauka                       

w trybie 

stacjonarnym 

4a- sala nr21 
nauka                           

w trybie 

stacjonarnym 

4b- sala nr23 
nauka  
w trybie 

stacjonarnym 

4c- sala nr26 
nauka                              

w trybie 

stacjonarnym 

 

* W dniach od 17 maja do dnia 28 maja 2021roku uczniowie klas 4-8 uczą się                                      

w poszczególnych dniach tak, jak w tabeli  w trybie stacjonarnym według 

obowiązującego w danym dniu podziału godzin. 

 

 



 

*W dniach 17 i 18 maja br.- poniedziałek i wtorek uczniowie klas: 6a, 6b, 6c, 5a, 

4a,4b,4c uczą się w trybie zdalnym. 

 

*W dniach 19 i 20 maja br. - środa i czwartek uczniowie klas: 7a, 7b, 7c, 5b, 4a,4b,4c 

uczą się w trybie zdalnym. 

 

*W dniach 21 maja br. - piątek uczniowie klas:7b, 7c, 6a, 6b, 6c, 5a uczą się w trybie 

zdalnym. 

 

*W dniach 24 maja br. - poniedziałek uczniowie klas: 7a,7b, 7c,6a, 6c, 5b uczą się w 

trybie zdalnym. 

 

*W dniach 28 maja br.- piątek  uczniowie klas:8a, 8b, 7a, 6b,  5a, 5b uczą się w trybie 

zdalnym. 

 


