
Szanowni Państwo 

 

 W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej dotyczącą przedłużenia okresu 

zamknięcia szkół do dnia 14 kwietnia i koniecznością realizowania podstawy programowej 

kształcenia ogólnego poprzez zdalne nauczanie, informuję że formułę zdalnego nauczania 

będziemy prowadzili w następujący sposób: 

1. Podobnie jak dotychczas podstawowym kanałem komunikacji pomiędzy nauczycielami 

a uczniami i rodzicami pozostaje dziennik elektroniczny, w którym nauczyciele będą 

umieszczali informacje o aktualnie realizowanym materiale nauczania, przekazywali 

będą linki do stron, na których zamieszczane są materiały do pracy, filmy edukacyjne, 

doświadczenia i eksperymenty, gry, zabawy i piosenki do urozmaicenia materiału 

edukacyjnego. 

2. Wszyscy nauczyciele założyli konta na poczcie gmail wg następującego wzoru: 

imięnazwisko.sp@gmail.com, np.: dorotasmolinska.sp@gmail.com. Jednolity format 

adresu poczty elektronicznej ułatwi kontakt z nauczycielami, ponieważ wystarczy znać 

imię i nazwisko nauczyciela, aby utworzyć pocztę i wysłać jako załączniki prace, które 

dzieci wykonują w domu. Prosimy o przesyłanie plików w formacie Word, Excel, 

prezentacji wykonanych w PowerPoint, skanów lub zdjęć z zeszytów i  ćwiczeń. Bardzo 

proszę o przesyłanie tylko tych materiałów, o które zwracają się nauczyciele. 

3. W trosce o zachowanie realnego wymiaru zdalnego nauczania, którego celem ma być 

zarówno realizacja  podstawy programowej, jak i utrzymanie wysokiej wartości 

edukacji i wychowania ustalam szkolny system nauczania na odległość. W systemie 

tym zakładamy jako priorytetowy cel: wyposażenie uczniów w taki poziom wiedzy i 

umiejętności, aby po powrocie do szkoły mogły pod opieką swoich nauczycieli w 

krótkim czasie uzupełnić wymagane umiejętności szkolne. System oparty jest na 

następujących zasadach: 

a) Nauczyciele przedmiotów, których realizacja obejmuje 1 lub 2 godziny lekcyjne 

tygodniowo  przesyłają materiał do pracy 1 raz w tygodniu;  

b) Nauczyciele przedmiotów, których realizacja obejmuje 3 godziny lekcyjne 

tygodniowo przesyłają materiał do pracy 2 razy w tygodniu; 

c) Nauczyciele przedmiotów, których realizacja obejmuje 4 i więcej godzin 

lekcyjnych tygodniowo przesyłają materiał do pracy 3 razy w tygodniu; 

d) Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i oddziałów przedszkolnych przesyłają 

materiał do pracy 4 razy w tygodniu. 

e) Każdy wychowawca i nauczyciel przedmiotu 1 raz w tygodniu będzie pełnił 

dyżur on-line, podczas którego uczniowie będą mogli skontaktować się z 

nauczycielem celem wyjaśnienia zadawanych zagadnień, rozwiania 

wątpliwości dotyczących realizowanych tematów, czy omówienia 

najistotniejszych kwestii programowych. Godziny spotkań on-line będą 

umawiane z poszczególnymi klasami przez nauczycieli uczących przedmiotów 

w określonej klasie. Zaproszenia na  spotkania będą wysyłane bezpośrednio 

przez nauczycieli. Komunikowali będziemy się najprawdopodobniej korzystając 
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z aplikacji  Zoom Cloud Meetings. Spotkania on-line rozpoczniemy od 

poniedziałku 30 marca br. 

f) Psycholog i pedagodzy będą pełnili dyżury telefoniczne służąc wsparciem                        

i pomocą zarówno uczniom, jak i rodzicom; 

g) Nauczanie zdalne będzie realizowane według planu podanego poniżej.                           

W planie rozłożyliśmy zajęcia z poszczególnych przedmiotów w taki sposób aby 

uczniowie byli w miarę możliwości równomiernie obciążani materiałami do 

pracy w domu. 

 

 

 
Przesyłanie materiałów do pracy 

 
Lp. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

 
1. 

Język polski Matematyka Język polski Matematyka 
 

Język polski 
 

2. 
Język angielski 

klasy IV-VIII 
Język angielski 

klasy IV-VIII 
Matematyka 

Język angielski 
klasy IV-VIII 

 
Język niemiecki 

 (kl. 7-8) 
 

3. 

Historia Geografia 

Język 
niemiecki 
(kl. 4-8) 

 

Biologia Wos 

4. 
Fizyka Przyroda Chemia EDB 

 
Muzyka 

 

5.  
Informatyka 

 IV-VIII 
Religia  Technika Plastyka 

6. 
Edukacja 

wczesnoszkolna 
Edukacja 

wczesnoszkolna 

Język 
angielski 
klasy I-III 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

 

 

 

 

 

 

 



 

Spotkania on-line 
 

Lp. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 
 

1. 
Matematyka Język polski 

Język 
angielski 

Język 
niemiecki  

 
Przyroda 

 
2. 

Geografia Fizyka Biologia Historia 
 

Chemia 
 

3. 
Wos 

 
Muzyka 

 
Technika Plastyka     Religia 

4. 

 Informatyka 

 
Edukacja 

wczesnoszko
lna 

 
EDB 

 

 

          

Dyżury telefoniczne specjalistów pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
 

Barbara 
Dębska-Governatori 

psycholog 

 
Poniedziałek 15.00 – 

17.00 
722 91 29 
wew. 209 

 
 

Czwartek 10.00 – 12.00 
 

Edyta Grzybowska pedagog Wtorek 10.00 – 12.00 

 
722 91 29 
wew. 214 

 

Katarzyna Kujawka pedagog Środa 10.00 – 12.00 
 

607 139 349 
 

Katarzyna Stolarz pedagog Piątek 10.00 – 12.00 
 

572 461 602 
 

Z poważaniem 

Dorota Smolińska 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza 


