
NAUCZANIE HYBRYDOWE - zajęcia stacjonarne realizowane są o stałych porach i w salach, wg 

dotychczasowego podziału godzin, w jednym ze wskazanych przez nauczyciela dniu tygodnia. 

Druga godzina zajęć z wybranego przedmiotu będzie realizowana zdalnie, w sposób ustalony 

przez nauczyciela, o czym uczniowie zostaną powiadomieni podczas lekcji. 

 

PLAN ZAJĘĆ STACJONARNYCH 

SM I st. 

cykl 6-letni 

kl.1 gr A ŚRODA 12.45-14.15 ks+rytm (J. Marcisz) 

kl.1 gr B ŚRODA 14.20-15.50 ks+rytm (J. Marcisz) 

kl. 1 gr C ŚRODA 17.25 - 18.55 ks+rytm (J. Marcisz) 

 

kl.2 gr A PIĄTEK 13:30-15:05 ks+rytm (A. Dańda-Szustak) 

kl.2 gr B PIĄTEK 15:10-16:45 ks+rytm (A. Dańda-Szustak) 

kl.2 gr C PIĄTEK 16:50-18:15 ks+rytm (A. Dańda-Szustak) 

 

kl.3 gr A 13:30-15:00 ks + rytm. WTOREK (A. Taboła) 

kl.3 gr B 15:15-16:45 ks + rytm. CZWARTEK (A. Taboła) 

 

kl.4 gr A 15:00-16:35 ks + au WTOREK (P. Skrok) 

kl.4 gr B 15:50-17:25 ks + au ŚRODA (P. Skrok) 

 

kl.5 gr A 16:40-19:05 ks + au + cng PONIEDZIAŁEK (P. Skrok, B. M. Dukała) 

kl.5 gr B 15:00-17:25 ks + au + cng PONIEDZIAŁEK (P. Skrok, B. M. Dukała) 

kl.6 gr A 17:30-19:55 ks + au + cng WTOREK (A. Kozłowska, B. M. Dukała) 

kl.6 gr B 15:00-16:35 ks + au PIĄTEK (A. Kozłowska); CNG – zdalnie (B. M. Dukała) 

 

cykl 4-letni 

kl.I gr A WTOREK 16:40-18:15 ks+rytm (B.M.Dukała, A.Dańda – Szustak) 



kl.I gr B WTOREK 16:40-18:15 ks+rytm (B.M.Dukała, A.Dańda – Szustak) 

kl.II gr A CZWARTEK 14:50-17:25 ks + rytm + au (B.M.Dukała, A.Dańda – Szustak, P. 

Skrok) 

kl.II gr B CZWARTEK 15:00-17:25 ks + rytm + au (B.M.Dukała, A.Dańda – Szustak, P. 

Skrok) 

kl. III PONIEDZIAŁEK 18:20-19:05 ks (P. Skrok), czytanie nut głosem B. M. Dukała – 

zdalnie, au SOBOTA 09:00-09:45 

kl.IV CZWARTEK 17:30-19:55 ks+au+cng (P. Skrok, B. M. Dukała, A. Kozłowska) 

 

SM II st. 

kl.I, instr.,rytmika, wokal gr A 15:50-17:25 ks + literatura WTOREK (A.Kozłowska, P. 

Skrok), Zasady muzyki – zdalnie (A.Taboła) 

kl.I, instr.,rytmika, wokal gr B 17:30-19:05 ks + literatura CZWARTEK (A.Kozłowska, P. 

Skrok), Zasady muzyki – zdalnie (A.Taboła) 

kl.II, instr.,rytmika, wokal gr A 19:10-20:45 ks +zasady WTOREK (A.Kozłowska, 

A.Taboła), Literatura – zdalnie (P.Skrok) 

kl.II, instr.,rytmika, wokal gr B 16:40-18:15 ks +zasady WTOREK (A.Kozłowska, 

A.Taboła), Literatura – zdalnie (P.Skrok) 

kl.III instr.,rytmika, wokal gr A 19:10-20:45 ks+harmonia (bez wokalistek) WTOREK 

(A.Kozłowska), Historia muzyki (instr., rytm.) – zdalnie (P.Skrok) 

kl.III instr.,rytmika, wokal gr B 17:30-19:05 ks+harmonia (bez wokalistek) PIĄTEK 

(A.Kozłowska), Historia muzyki (instr., rytm.) – zdalnie (P.Skrok) 

 

Dodatkowo Wokalistki (II st.): 

Formy – zdalnie (A. Taboła) 

Historia muzyki – PONIEDZIAŁEK 19:10-20:45 (P.Skrok) 

Harmonia – PIĄTEK 16:40-17:25 (A.Kozłowska) 

Technika ruchu – do ustalenia indywidualnie z nauczycielem 

 

 

 


