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Szanowni Państwo Rodzice, 

Szanowni Państwo Nauczyciele, 

 

w nawiązaniu do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w 

sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 

z 2019r. poz. 493) informuję: 

 

1. Zmienia się tryb realizacji zadań Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu Szkoła 

Podstawowa w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania: 

1) od 25 marca 2020r. realizacja zadań Placówki odbywa się z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość tzw. pracy zdalnej rozumianej jako nauczanie z 

wykorzystaniem materiałów i procedur dydaktycznych udostępnianych przez nauczycieli w 

formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej szkoły  

www.zpo.podedworze.pl w zakładce „Praca zdalna”, 

2) zawieszona jest bezpośrednia obsługa interesantów w Sekretariacie Placówki,  

3) ustala się następujące alternatywne sposoby komunikowania się z Sekretariatem Placówki: 

a) droga elektroniczna poprzez e-mail: podedworzez@op.pl,  

b) kontakt telefoniczny 83 3795013 w godzinach pracy Placówki (8.00 – 15.00). 

 

2. Komunikacja na linii rodzic-nauczyciel-uczeń odbywa się poprzez dziennik VULCAN z 

wykorzystaniem danych tam wprowadzonych, a w szczególności adresów poczty 

elektronicznej i telefonów kontaktowych; 

1) wyżej wskazane dane kontaktowe do poszczególnych nauczycieli udostępniają 

wychowawcy klas poprzez dziennik elektroniczny;  

2) za uwzględnienie potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności uczęszczających na zajęcia 

rewalidacyjno-wychowawcze odpowiedzialny jest powołany przez dyrektora koordynator, 

który nawiązuje kontakt z rodzicami, ustala formy konsultacji i wsparcia ucznia, ustala z 

nauczycielami terminy udostępniania uczniom poprzez maile rodziców materiałów 

dydaktycznych; 

 

3. Mając na uwadze równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, 

zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania 

intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia, łączenie przemienne kształcenia z 

użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia oraz ograniczenia wynikające ze 

specyfiki zajęć od 26 marca 2020r. ustala się następujący tygodniowy zakres treści 

nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas, który będzie udostępniony 

na stronie internetowej szkoły w zakładce „Plan lekcji” oraz w dzienniku elektronicznym: 

Dzień tygodnia Lp. Klasa I Klasa II Klasa III 

poniedziałek 

1 e.polonistyczna e.polonistyczna j.angielski 

2 e.matematyczna e.matematyczna e.plastyczna 

3 e.plastyczna j.angielski e.polonistyczna 

4 j.angielski e.plastyczna e.matematyczna 
 

wtorek 1 e.polonistyczna e.polonistyczna religia 

http://www.zpo.podedworze.pl/
mailto:podedworzez@op.pl
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2 e.matematyczna religia e.polonistyczna 

3 religia e.matematyczna e.matematyczna 
 

środa 

1 e.muzyczna e.polonistyczna e.polonistyczna 

2 e.polonistyczna e.muzyczna e.muzyczna 

3 e.matematyczna e.matematyczna e.matematyczna 
 

czwartek 

1 e.polonistyczna e.polonistyczna j.angielski 

2 e.matematyczna j.angielski e.polonistyczna 

3 j.angielski e.matematyczna e.matematyczna 
 

piątek 

1 e.polonistyczna e.polonistyczna e.polonistyczna 

2 e.matematyczna e.matematyczna e.matematyczna 

3 e.przyrodnicza e.przyrodnicza e.przyrodnicza 

 

 

Lp. Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII Klasa VIII 

PONIEDZIAŁEK 

1. j.polski j.polski j.polski plastyka ----- 

2. j.angielski j.angielski biologia matematyka edb 

3. matematyka matematyka ----- ----- j.polski 

4. ppp-mat. biologia matematyka j.polski ----- 

5.   j.angielski religia matematyka 

6.    j.angielski religia 

7.     j.angielski 

WTOREK 

1. ----- ----- ----- fizyka historia 

2. matematyka matematyka ----- historia j.polski 

3. j.polski j.polski ----- j.polski matematyka 

4. religia religia j.polski biologia fizyka 

5. plastyka plastyka matematyka  biologia 

6.   religia   

7.   plastyka   

ŚRODA 

1. j.polski geografia j.polski matematyka j.rosyjski 

2. przyroda j.polski historia j.rosyjski ----- 

3. muzyka muzyka j.angielski j.polski j.polski 

4. informatyka informatyka muzyka muzyka wos 

5.    geografia j.angielski 

CZWARTEK 

1. j.polski matematyka informatyka ----- ----- 

2. matematyka j.polski j.polski ----- chemia 

3. historia ----- matematyka matematyka j.polski 

4. j.angielski historia technika informatyka matematyka 

5.  j.angielski  j.polski informatyka 

6.    j.angielski  

PIĄTEK 

1. j.angielski j.polski matematyka j.polski matematyka 

2. matematyka j.angielski j.polski matematyka j.polski 

3. j.polski matematyka j.angielski chemia geografia 

4. technika technika geografia j.angielski ----- 

5.     j.angielski 

 

4. Ustala się następujące sposoby monitorowania postępów uczniów oraz sposoby 

weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów:  



Zespół Placówek Oświatowych w Podedwórzu Szkoła Podstawowa 

3 

1) analizowanie przez nauczycieli otrzymywanych drogą elektroniczną od uczniów prac we 

wskazanej formie (np. ćwiczenia, zadania, testy, opisy, prezentacje, itp.) i udzielanie 

uczniom informacji zwrotnej; 

2) przygotowywanie testów poprzez platformy edukacyjne (epodręczniki.pl; eduelo.pl; 

quizizz.com), gromadzenie raportów i udostępnianie uczniom informacji zwrotnej; 

3) kontakt telefoniczny z uczniem w celu sprawdzenia umiejętności korzystania przez ucznia z 

przesłanych materiałów dydaktycznych oraz opanowania techniki czytania, słownictwa, 

recytacji (itp.). 

 

5. Informowanie uczniów lub rodziców o postępach w nauce, a także uzyskanych przez 

niego ocenach odbywa się poprzez dziennik elektroniczny VULCAN, w którym nauczyciel 

prowadzący dane zajęcia edukacyjne w szczególności wpisuje oceny i oznacza 

komentarzem stosowną kolumnę, wskazując obszar, który podlegał ocenianiu. 

 

6. Ustala się następujący sposób dokumentowania realizacji zadań Placówki:  

1) podstawą rozliczenia czasu pracy nauczycieli będą: 

a) sprawozdania z realizacji kształcenia zdalnego sporządzane przez nauczycieli według 

ustalonego wzoru, 

b) sprawozdanie koordynatora z uwzględnienia potrzeb edukacyjnych i możliwości 

psychofizycznych dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w 

szczególności uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, 

c) materiały dydaktyczne opracowane i opublikowane na stronie placówki w zakładce 

„Praca zdalna”; 

2) postawą oceny stopnia realizacji podstawy programowej są materiały dydaktyczne 

przygotowane przez nauczycieli: 

a) przez materiał dydaktyczny należy rozumieć materiał w formie elektronicznej 

dostarczony w postaci w pliku z nazwą jednoznacznie przypisującą go przedmiotowi 

nauczania (zajęciom edukacyjnym) i oddziałowi klasowemu np. 

jezyk_polski_klasa_5_lekcja_1, 

b) za publikowanie materiałów dydaktycznych na stronie internetowej szkoły odpowiada 

administrator strony lub wyznaczona przez niego osoba, 

c) materiał dydaktyczny zawiera w szczególności: instrukcję nauczyciela, temat 

realizowanej jednostki lekcyjnej, treści dla ucznia z zadaniami oraz komunikatem 

dotyczącym formy udzielania uczniowi informacji zwrotnej;   

d) nauczyciel, niezależnie od administratora strony internetowej lub upoważnionej przez 

niego osoby, gromadzi w formie elektronicznej przygotowane przez siebie materiały i 

udostępnia je na żądanie kierownika jednostki. 

3) Podstawą uzupełnienia wpisów w dziennikach lekcyjnych (tzw. papierowych) będą wpisy 

umieszczane w dzienniku elektronicznym: 

a) wpisów w dzienniku elektronicznym w dniu 25 marca 2020r. dokonuje się wg 

dotychczasowego planu zajęć, uwzględniając zrealizowane w formie pracy zdalnej 

powtórzeniowe jednostki tematyczne, 

a) od 26 marca 2020r. wpisów w dzienniku elektronicznym dokonuje się zgodnie z 

ustalonym tygodniowym zakresem treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych 

oddziałach klas, 



Zespół Placówek Oświatowych w Podedwórzu Szkoła Podstawowa 

4 

b) modyfikacji tygodniowego planu zajęć w dzienniku elektronicznym dokonuje 

wychowawca oddziału klasowego, 

c) nauczyciel danego przedmiotu (zajęć edukacyjnych) dokonuje w dzienniku 

elektronicznym wpisu tematu lekcji (zajęć) zgodnie z rozkładem nauczania oraz 

odznacza obecność uczniów. 

 

7. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane 

w szczególności: 

1) z wykorzystaniem: 

a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej 

przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem 

www.epodreczniki.pl, 

b) materiałów edukacyjnych polecanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej:  

‒ Portal wiedzy dla nauczycieli 

‒ Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych 

‒ Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!” 

‒ Portal lektury.gov.pl 

‒ Strona Centrum Nauki Kopernik 

‒ Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis 

IPN Przystanek historia 

‒ Strona Krajowego Biura Programu eTwinning 

‒ Serwis Ninateka 

‒ Serwis Muzykoteka Szkolna 

‒ Biblioteka Cyfrowa Polona 

‒ Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji 

‒ Serwis Telewizji Polskiej 

‒ Serwis Polskie Radio Dzieciom 

 

2) materiałów dydaktycznych opracowanych w formie elektronicznej przez nauczyciela; 

 

3) materiałów oraz narzędzi wskazanych przez nauczyciela i udostępnianych przez:  

‒ quizizz.com 

‒ eduelo.pl 

‒ nowaera.pl  

‒ youtube.com (kanały: matematyka, nauki przyrodnicze, humanistyka, angielski) 

‒ lektury.gov.pl 

‒ gov.pl/web/zdalnelekcje  

‒ lekcjewsieci.pl  

‒ gwo.pl  

‒ learningapps.org 

‒ wsip.pl 

‒ pl.khanacademy 

‒ padlet.com 

‒ wordwall.net/pl/ 

‒ ebooki.nowaera.pl 

http://podreczniki.pl/
http://www.scholaris.pl/
https://www.cke.gov.pl/
http://wlaczpolske.pl/
https://lektury.gov.pl/
https://esero.kopernik.org.pl/
https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1
https://przystanekhistoria.pl/
https://przystanekhistoria.pl/
https://etwinning.pl/inspiracje-2/inspiracje/
https://ninateka.pl/edu
http://www.muzykotekaszkolna.pl/
http://www.polona.pl/
http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra
https://rozrywka.tvp.pl/47090255/telewizja-polska-blizej-dzieci-i-mlodziezy%20-
http://www.polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-Dzieciom
https://lektury.gov.pl/
https://pl.khanacademy.org/coach/dashboard
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‒ app.genial.ly 

‒ wolnelektury.pl 

‒ ninateka.pl 

‒ scholaris.pl 

 

8. W celu zapewnienia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwości konsultacji z 

nauczycielem prowadzącym zajęcia ustala się następujący harmonogram stałych 

konsultacji nauczycieli z uczniami lub rodzicami, który będzie dostępny również na 

stronie internetowej szkoły w zakładce „Strefa rodzica”: 

 

Lp. Imię i nazwisko 
Termin konsultacji  

(od 26.03.2020r.) 
Forma konsultacji 

1. Anna Banaszczuk 
poniedziałek – piątek 

9.00-11.00 

elektronicznie – poprzez e-mail  

 

telefonicznie – nr telefonu 

udostępnia wychowawca klasy 

poprzez dziennik elektroniczny 

2. Agata Bartoszuk 

poniedziałek, wtorek, 

czwartek 

8.30-10.30 

elektronicznie – poprzez e-mail  

 

telefonicznie – nr telefonu 

udostępnia wychowawca klasy 

poprzez dziennik elektroniczny 

3. Katarzyna Becher 
poniedziałek – piątek 

9.00-12.00 

elektronicznie – poprzez e-mail  

 

telefonicznie – nr telefonu 

udostępnia wychowawca klasy 

poprzez dziennik elektroniczny 

4. Tadeusz Burzec 
poniedziałek – piątek 

9.00-11.00 

elektronicznie – poprzez e-mail  

 

telefonicznie – nr telefonu 

udostępnia wychowawca klasy 

poprzez dziennik elektroniczny 

5. Henryk Drabko 
wtorek 

8.00-10.00 

elektronicznie – poprzez e-mail  

 

telefonicznie – nr telefonu 

udostępnia wychowawca klasy 

poprzez dziennik elektroniczny 

6. Teresa Gierchard 
poniedziałek – piątek 

9.00-11.00 

elektronicznie – poprzez e-mail  

 

telefonicznie – nr telefonu 

udostępnia wychowawca klasy 

poprzez dziennik elektroniczny 

7. Iwona Goławska 
czwartek, piątek 

9.00-10.00 

elektronicznie – poprzez e-mail  

 

telefonicznie – nr telefonu 

udostępnia wychowawca klasy 

poprzez dziennik elektroniczny 

8. Agnieszka Hawryluk 
poniedziałek – piątek 

11.00-14.00 

elektronicznie – poprzez e-mail  
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telefonicznie – nr telefonu 

udostępnia wychowawca klasy 

poprzez dziennik elektroniczny 

9. Jolanta Juchno 
poniedziałek – piątek 

9.00-11.00 

elektronicznie – poprzez e-mail  

 

telefonicznie – nr telefonu 

udostępnia wychowawca klasy 

poprzez dziennik elektroniczny 

10. Iwona Kolada 
poniedziałek – piątek 

8.00-11.00 

elektronicznie – poprzez e-mail  

 

telefonicznie – nr telefonu 

udostępnia wychowawca klasy 

poprzez dziennik elektroniczny 

11. Anna Litwińska 
poniedziałek – piątek 

9.00-11.00 

elektronicznie – poprzez e-mail  

 

telefonicznie – nr telefonu 

udostępnia wychowawca klasy 

poprzez dziennik elektroniczny 

12. Agnieszka Łotysz 
środa – 9.00-11.00 

 

elektronicznie – poprzez e-mail  

 

telefonicznie – nr telefonu 

udostępnia wychowawca klasy 

poprzez dziennik elektroniczny 

13. Barbara Szabat 
poniedziałek – piątek 

9.00-11.00 

elektronicznie – poprzez e-mail  

 

telefonicznie – nr telefonu 

udostępnia wychowawca klasy 

poprzez dziennik elektroniczny 

14. Bożena Wołos 
poniedziałek – czwartek 

9.00-10.00 

elektronicznie – poprzez e-mail  

 

telefonicznie – nr telefonu 

udostępnia wychowawca klasy 

poprzez dziennik elektroniczny 

15. Svitlana Yefomova 
poniedziałek – piątek 

9.00-12.00 

elektronicznie – poprzez e-mail  

 

telefonicznie – nr telefonu 

udostępnia wychowawca klasy 

poprzez dziennik elektroniczny 

16. Artur Becher 
poniedziałek – środa, piątek 

8.00-10.00 

elektronicznie – poprzez e-mail  

 

telefonicznie – nr telefonu 

udostępnia wychowawca klasy 

poprzez dziennik elektroniczny 

 

9. Na wniosek nauczyciela dokonuje się modyfikacji odpowiednio zestawu programów 

wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania. 

 

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu 

Artur Becher 


