Lp.

1.

2.

Imię i
nazwisko
nauczyciela

Przedmiot

Halina
Jaśkowiec,
Ewa Świętek

Wychowani e
przedszkolne

Elżbieta
Gruszkowska,
Irena
Jarzembińska

Wychowani e
przedszkolne

Narzędzia elektroniczne
wykorzystywane do
realizacji zdalnego
nauczania
laptop
telefon
aparat

Formy kształcenia bez
użycia monitora

Sposób monitorowania i
sprawdzania wiedzy
uczniów

Sposób informowania
rodziców o postępach
uczniów i ocenach

Formy i terminy
konsultacji dla rodziców

Kształcenie w formie
korespondencji

Teczka prac dziecka,
wytwory działalności
przesłane przez rodzica
( zdjęcie)

telefoniczny
i za pomocą poczty emailowej

wychowawca jest do
dyspozycji rodzica,

Wychowawca jest do
dyspozycji rodzica.
Telefon

W formie korespondencji z
rodzicami.

Prace plastyczne dzieci
gromadzone w teczce oraz
inne wytwory działalności
dzieci przesyłane przez
rodzica (filmiki, zdjęcia )

Telefoniczny, za pomocą emailowej, w grupie
Przedszkole

-Księga zabaw z literami
- Karty pracy
- Wyprawka

Rozmowy telefoniczne lub
mailowe z rodzicami

Telefoniczny, sms
i za pomocą poczty emailowej,

Dostępność pod
telefonem lub mailem
od 8.00-15.00

Zeszyty ćwiczeń,
podręcznik, karty pracy,
Zajęcia ruchowe, prace
plastyczne

Uczniowie zakładają teczki
z materiałami i pracami,
przesyłają elektronicznie
wykonane zadania

Rodzice informowani będą
na bieżąco pocztą
elektroniczną

Konsultacje
telefoniczne, mailem,
lub sms

podręcznik, zeszyt
uczniowski, treść lektur
szkolnych, wytwory
uczniowskie, np.lapbook

prace pisemne - wysyłane
e-mailem lub zdjęciem
pracy,
sprawdziany wiedzy
przygotowane w
aplikacjach,
answergarden, padlety

e-mail; w razie kłopotów prośba o kontakt za
pośrednictwem
wychowawcy klasy

w godzinach 9.00 15.00 od poniedziałku
do piątku - za
pośrednictwem
Messengera lub e-mail

Laptop
Aparat

3.

4.

5.

Magdalena
Gromek,
Izabela Depta,
Anna
Majerczyk

Wychowani e
przedszkolne

Elżbieta
Ślusarczyk

EW

Anna
Dziadkowiec

Język polski

-Komputer
-Smartfon

Padlet, poczta
elektroniczna,
wiadomości sms,
learning apps

wirtualne tablice dla
poszczególnych klas www.padlet.com
korespondencja e-mail
google dysk

Uwagi

komunikator Messenger
strony do tworzenia
aplikacji (np.wordwall,
learningapps, quizizz,
itp.)
epodreczniki
youtube.com
platforma edukacyjna
wsipnet.pl
strona internetowa
szkoły
6.

7.

8.

Małgorzata
Mrozicka

Historia,
Plastyka,
Muzyka

Agata Witek

EW

Barbara
Kudłacz

EW,
Matematyka

Mail, messanger,
padlet,
e-podręczniki, zdalne
lekcje,
czat, MMS

Podręcznik, ćwiczenia
ucznia, teczka prac,

Telefon – sms - do
rodziców
Komputer- poczta
elektroniczna maile do
rodziców
Padlet
Strony internetowe
linki

Podręcznik, zeszyty
ćwiczeń, karty pracy

YouTube
Ninateka
Pixabay
MatZoo
Digipuzzle
LearningApps
Epodręczniki
Ekreda

Podręcznik i ćwiczenia
Nowi Tropiciele
Pliki do wydruku z Superkid
Proponowanie zadań
nietypowych, kreatywnych,
bez podręcznika:

Mail,
Padlet,
MMS,

Mail, rozmowy
telefoniczne,
SMS

Rozmowy indywidualne
i kontakt telefoniczny
według potrzeb

Online - padlet
Zeszyty dodatkowe, teczki
prac

Poczta mailowa informacja zwrotna

Poczta mailowainformacja zwrotna
Co tydzień , w razie
potrzeby,

nadsyłanie drogą e-mail i
na padlet zdjęć wytworów
uczniów.
Monitorowanie zadań
matematycznych
wykonanych przez uczniów
w Khan Academy

Drogą e-mail i sms

Codziennie Drogą e mail
lub telefonicznie

Padlet
Matzoo
Khanacademy
Media Nauka /
Matematyka
http://www.specjalni.pl
http://www.ortografka.
pl/
babadum.com
https://quizizz.com/

9.

Aneta
Kotowicz

Biologia,
Geografia, WDŻ

10.

Agnieszka
Szczepaniec

Fizyka , Chemia

https://padlet.com/
https://epodreczniki.pl/
https://learningapps.or
g/
narzędzia Google
https://online.seterra.c
om/pl

sms
poczta elektroniczna
google dysk
strona internetowa
szkoły
portale edukacyjne

11.

Monika
Ulmaniec

Język niemiecki

Przesyłanie materiałów
do nauki zdalnej na
tablicy wirtualnej w
aplikacji Padlet.com
(notatki do lekcji, linki
do filmików utrwalające
materiał, linki
wyjaśniające
zagadnienia, ćwiczenia

Obserwacje,
- hodowle
- pomiary i badania,
- notatki badacza.
- dzienniki obserwacji,
proste doświadczenia i
eksperymenty, tworzenie
swobodnych tekstów,
tworzenie gier
matematycznych,
prace plastyczne,
majsterkowanie.

podręcznik i zeszyt ćwiczeń
do przedmiotu

Przesyłanie zadań na maila:
aneta.wrobel@gmail.com
Zadania sprawdzające na
https://quizizz.com/

Na bieżąco w momencie
gdy uczeń otrzyma ocenę
informacja taka zostanie
wysłana na podaną przez
niego skrzynkę mailową
(np. poprzez
korespondencję seryjną z
Exela), bezpośredni kontakt
mailowy:
aneta.wrobel@gmail.com

Kontakt mailowy:
aneta.wrobel@gmail.co
m
(na bieżąco, wg potrzeb)

praca z ćwiczeniami i
podręcznikiem
karty pracy wypełniane na
podstawie podręcznika i
przedstawionych lekcji w
formie elektronicznej

sprawdzanie odsyłanych
prac (scan-mail)
zdjęcie na telefonie
sprawdzian wiadomości
online

sms
poczta elektroniczna

od poniedziałku do
piątku w ramach
potrzeb

Nauka z podręczników do
nauki języka niemieckiego.
Wykonywanie projektów
na zadany temat.

Weryfikacja postępów
uczniów będzie
odbywała się na podstawie
oceny projektów i ćwiczeń
zadanych przez nauczyciela

Wiadomości e-mail

Kontakt poprzez
wiadomości e-mail w
godzinach
Od 8.00 do 15.00

https://padlet.co
m/
https://epodreczn
iki.pl/
https://learningap
ps.org/
narzędzia Google
https://online.set
erra.com/pl

do wykonania w domu).
Materiały
umieszczane na Dysku
OneDrive z
udostępnieniem linków.
Zadawanie zadań za
pomocą aplikacji
Dzwonek.pl oraz
poprzez wiadomości email.
12.

Andrzej
Tyrpuła

Wychowanie
fizyczne

Padllet.com

ćwiczenia fizyczne

youtube.com

aktywność muzykalno –
ruchowa

wordwall.net/pl
Przepisy z gier zespołowych
e-mail

13.

Katarzyna
Burtan

NAUCZYCIEL
WSPOMAGAJĄC
Y PRACUJĄCY Z
FILIPEM
WÓJTOWICZEM

Komputer z dostępem
do Internetu, telefon

Karty pracy do
wydrukowania

1. E-maile, korespondencja
telefoniczna

1.Komunikacja e-mail,
telefoniczna w dniach i
godzinach pracy

Kontakt mailowy, kontakt
telefoniczny,
Messenger

Kontakt mailowy, kontakt
telefoniczny, Messenger

od poniedziałku do
piątku, godz. od 8.00 do
14.00

1. testy online w czasie
rzeczywisty przy użyciu
https://quizizz.com/
2. Opracowanie zagadnień
dotyczących edukacji
zdrowotnej i ćwiczeń
fizycznych

Kontakt z
pedagogiem –
p.Marszalik w
sprawie sytuacji
szkolnej Filipa
Brak

14.

Agnieszka
Marszalik

Doradztwo
zawodowe

Padlet- gdzie
umieszczone zostaną
materiały na zajęcia w
tym: linki do filmików,
ćwiczeń online, kart
pracy w Wordzie

Karty pracy do wydruku
i uzupełnienia lub do
uzupełnienia w Wordzie i
zapisania na komputerze.

Zajęcia
z
doradztwa zawodowego
nie są oceniane Niektóre
ćwiczenia do odesłania do
nauczyciela.

Podczas konsultacji
piątkowych.

Konsultacje
Piątek
14:00- 14:30 poprzez
email .

15.

Agnieszka
Marszalik

Rewalidacja Filip

Padlet- gdzie
umieszczone zostaną
materiały na zajęcia.
Gry edukacyjne online.

Karty pracy do
uzupełnienia w Wordzie
i odesłania do nauczyciela
lub zapisania na
komputerze.

Zajęcia
nie są oceniane. Niektóre
przygotowane ćwiczenia
do odesłania do
nauczyciela.

Podczas godzin pracy
pedagoga szkolnego.

Podczas godzin pracy
pedagoga szkolnego.

Brak

16.

Agnieszka
Marszalik
Monika Wątor

Pedagog

Strona Internetowa
szkoły
e-mail,
messanger,
padlet,
e-podręczniki,

Ćwiczenia do realizacji
indywidualnej
Podręcznik,
ćwiczenia ucznia,
Teczka prac

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Brak

e-mail,
padlet,
MMS

e-mail,
MMS,
rozmowy telefoniczne,
SMS

Konsultacje
W godzinach pracy
Rozmowy indywidualne
i kontakt telefoniczny
według potrzeb

17.

Matematyka,
Technika,
Informatyka

zdalne lekcje,
czat, MMS

18.

Bernadetta
Wawok

Przyroda,
Religia

- adresy e-mail,
- epodręczniki.pl
- padlet.com
- ekatecheza.pl
- quizizz.com
- komunikator
Messenger
i inne

- podręcznik, ćwiczenia,
zeszyty ucznia, atlas

odesłane przez uczniów
prace, kontakt przez
padlet, zdjęcia wykonanych
zadań, rozwiązane na
podanych stronach
internetowych (w
aplikacjach)

e-maile,
sms,

dostępność codziennie
w wyznaczonych
godzinach telefonicznie,
mailowo

19.

Jolanta Hobot

Język angielski

-Platformy internetowe
Oxford:
oxfordonlinepractice.co
m
epo.oxfordonlinepractic
e.com
primaryplus.oxfordonlin
epractice.com
- platforma quizizz
-platforma Discord
- padlet
Komunikator:
messanger, e- mail
Komputer, smartfon,
laptop

Ćwiczenia papierowe,
zdjęcia na podstawie pracy
z zeszytu, ćwiczenia
słuchowe
(pliki)

-monitoring postępów
uczniów na platformie
- rozmowa i komentarze za
pomocą e mail, chat-u
- uczniowie wykonują
pracę/test zadaną przez nla i odsyłają e-mailem,
- uczniowie wykonują
zadania w zeszycie ćwiczeń
i wysyłają zdjęcia prac na
email nauczyciela.

-rodzice cały czas mają
możliwość wglądu na
platformy (oceny)
-kontakt sms
- kontakt telefoniczny
- kontakt przez
komunikator typu whatsup,
messanger, email
-kontakt przez
wychowawców

Sms (na bieżąco)
email, chat (na bieżąco),
rozmowa telefoniczna w
ważnych sprawach (wg
wyznaczonych godzin).

Informacja do
rodziców o
możliwości
skorzystania z
indywidualnego
dostosowania
formy pracy dla
ucznia (forma
elektroniczona lub
papierowa do
wyboru.

20.

Bożena
Druzgała

Historia

Komputer,
Drukarka,
Telefon,

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń

Kontakt mailowy z
uczniem,
bozena920@interia.pl

Kontakt mailowy z
rodzicem
bozena920@interia.pl

Forma mailowa,
Konsultacje z rodzicami
wtorek w godz. 11.00 –
15.00

brak

21.

Małgorzata
Cichoń

Matematyka,
Informatyka

22.

Dorota Mucha

Pedagog,
terapia
pedagogiczna

Komputer, smartfon.
Laptop, w tym:
Email,
Strona szkoły
sp3pcim.pl,
Doscord – lekcje na
żywo,
Khanacademy,
e-podreczniki,
pistacja.tv,
math.edu.pl,
szaloneliczby.pl,
DyskGoogle,
Cke,
1. Padlet: Terapia
pedagogiczna
2. Padlet: Pedagog
szkolny
3. Poczta e-mail
4. Strona internetowa
szkoły

Zeszyt ćwiczeń,
Zadania wysłane w postaci
zdjęć. Uczeń wykonuje je w
zeszycie, a następnie robi
zdjęcie i odsyła.

Zdjęcia prac na emailu,
Kontrola i monitoring
postępów pracy uczniów
na platformie,
Rozmowa i komentarze za
pomocą emaili,
Kontakt z uczniami za
pośrednictwem
DyskGoogle,
Lekcje na żywo,

Wgląd do platformy
uczniów, informacja o
ocenie na emaila ucznia,
poprzez wychowawców

Sms – na bieżąco
Email –na bieżąco,
Rozmowa telefoniczna
w nagłych ważnych
sprawach.

Informacja do
rodziców o
możliwości
skorzystania z
indywidualnego
dostosowania
formy pracy dla
ucznia (forma
elektroniczna lub
papierowa do
wyboru).

1. Ćwiczenia pdf dla
uczniów wg zaleceń
PPP/SPPP (do wydruku
przez rodziców) – dla
uczniów
uczęszczających na
terapię pedagogiczną
(wysyłane dla
zainteresowanych
rodziców pocztą email)
2. Ćwiczenia pisemne
(trening ortograficzny) –
wg umieszczonych na
padlecie wskazówek
(klasy 1-7)
3. Ćwiczenia motoryki
małej i dużej wg
przesłanej instrukcji
zamieszczonej na
padlecie (do wydruku).
4. Ćwiczenia percepcji
słuchowej i wzrokowej
(karty pracy do wydruku
zamieszczone na
padlecie).

Kontakt email
(uczniowie/ rodzice
przesyłają efekty pracy raz
w tygodniu) – zdjęcie
nieobowiązkowe

Poczta email w miarę
potrzeb (ocena
efektywności udzielanej
pomocy psych.-ped.) na
koniec roku szkolnego

Kontakt email
w godzinach pracy
zdalnej

Terapia
pedagogiczna na
padlecie:
 Codziennie 1
ćwiczenie/kart
a
pracy/instrukc
ja przesłana w
formie linku.
W kategorii:
- przedszkole
- klasy 1-3
- klasy 4-7

PONIEDZIAŁEK
– PIĄTEK:
8.00 – 11.00
Pedagog szkolny
11.00 – 12.30:
Terapia pedagogiczna
Razem:
Pedagog szkolny
(15 godzin)
Terapia pedagogiczna
(10 godzin)
25 godzin

Terapia
pedagogiczna
materiały do
wysyłki (dla
zainteresowanych
rodziców):
Poniedziałek:
1. Punkt
Przedszkolny/
Oddział
Przedszkolny
2.Oddział
Przedszkolny/
Oddział
Przedszkolny
Wtorek:
1.Klasa 1
2.Klasa 2/klasa2

Środa:
1.Klasa 3/Klasa3
2.Klasa 3/klasa4
Czwartek:
1. Klasa 4/Klasa4
2.Klasa 5/klasa5
Piątek:
1. Klasa 6/Klasa6
2.Klasa 7/klasa7
23.

Danuta
Chmielik

Język polski

Komputer
smartfon

Czytanie lektur i ich
fragmentów, korzystanie z
podręcznika, zeszytu
ćwiczeń pisanie
wypracowań , słuchanie
audiobooka

Sprawdzanie i ocenianie
zadań przysyłanych na
emaila, Messengera,
korzystanie z platformy
Quizizz.com

Rozmowy telefoniczne,
kontakt przez emaila i smsa

Poniedziałek
14.00 – 15.00
Oraz w razie potrzeby

