
 
 

NAUCZANIE HYBRYDOWE OD 17 MAJA 2021 ROKU – PODZIAŁ KLAS NA GRUPY 
 

GRUPA A  
17-21.05 – nauczanie 

stacjonarne 

STAŁA SALA GRUPA B 
24-28.05 – nauczanie 

stacjonarne 

Ia s. 79 IIa1 
Ib s. 1 IIb1 

Ic s. 8 IIc1 
Id s. 5 IId1 

Ie s. 63 IIe1 
IIC s. 4 IIA 

IID s. 61 IIB 

IIE s. 10  

 

1. Szkoła podzielona jest na dwie części. 

2. Co tydzień dokonywana jest zmiana grup, które odbywają zajęcia 

stacjonarnie i zdalnie. 

3. Wszystkie lekcje całego oddziału oraz GRUP NR 1 odbywają się stałej sali, 

zajęcia GRUP NR 2 odbywają się w salach zgodnych ze stałym planem lekcji. 

WYJĄTKI 

SALA NR 5: poniedziałek, 2 lekcja, kl. 1d j. ang/2 – sala nr 9; 

wtorek, 5 lekcja, kl. 1d j. ang/2 – sala nr 39; 

czwartek, 1 lekcja, kl. 1d j. ang/2 – sala nr 9; 

SALA NR 19:  

wtorek, 6 lekcja, kl. 1c j.ang/2 – sala nr 14; 

środa, 5 lekcja, kl. 1c j.ang/2 – sala nr 16; 

SALA NR 63: czwartek, 5 lekcja, kl. 2C, j. hiszp/2 – sala nr 60; 

SALA NR 69: wtorek, 4 lekcja, kl. 1a, j. ang/2 – sala nr 64; 

wtorek, 5 lekcja, kl. 1b, j. ang/2 – sala nr 64; 

SALA NR 70: wtorek, 1 lekcja, kl. 1e, j.niem 2 – sala nr 83; 

wtorek, 3 lekcja, kl. 1a, j.niem 2 – sala nr 83; 

SALA NR 79: czwartek, 4-5 lekcja, kl. 1b, fiz/2 – sala nr 78; 

piątek, 4 lekcja, kl. 1b, fiz/2 – sala nr 78; 

 

4. Zajęcia informatyki odbywają się zawsze w sali nr 21 – zajęcia drugiej 

części klasy odbywają się zawsze w stałej sali. 

UWAGA! 

W dniach 17-19 maja w związku z przeprowadzanymi egzaminami 

maturalnymi w sali nr 21 – stacjonarne zajęcia informatyki w tych dniach będą 

się odbywać w salach: 

Poniedziałek, 17.05: sala nr 67; 

Wtorek, 18.05: sala nr 65; 

Środa, 19.05: 1-5 lekcja – sala nr 76 

     6-8 lekcja – sala nr 77 

 



5. Każda lekcja wychowania fizycznego odbywa się w miejscu wskazanym 

przez nauczycieli wychowania fizycznego (nauczyciel informuje uczniów o 

zajmowanej szatni lub o wyjściu poza teren szkoły). 

6. Uczniowie, którzy odbywają zajęcia stacjonarnie zobowiązani są do 

zachowywania dystansu społecznego we wszystkich przestrzeniach szkoły 

oraz do zasłaniania nosa i ust w częściach wspólnych liceum. 


