
Praca zdalna  z uczniami klas drugich i trzecich 

Narzędzia, wykorzystywane w pracy zdalnej: 

-komputer, telefon, dostęp do Internetu, poczta elektroniczna, komunikatory internetowe, 

dziennik elektroniczny Librus, platforma e-podręczniki, matzoo.pl, pisupisu.pl, dyktanda.net 

  

Cele lekcji, NaCoBeZu oraz praca domowa podana będzie uczniom w formie: 

wiadomości tekstowej PDF, WORD przy użyciu dziennika elektronicznego Librus, poczty 

elektronicznej, Messengera, https://www.eduelo.pl/panel/ . 

Plan pracy od poniedziałku do piątku 

8.00-9.00 przekazanie uczniom (rodzicom, opiekunom) informacji dotyczących zajęć, celów 

zajęć, NaCoBeZu,  materiałów do nauki, sprawdzanie pracy domowej. 

9.00-11.00 praca ucznia z przekazanym materiałem, podręcznikiem, ćwiczeniówką zgodnie         

z wytycznymi nauczyciela, oglądanie filmików edukacyjnych, wykonywanie pracy 

plastycznej, pracy na komputerze. Uczeń oraz  rodzic ma możliwość kontaktu z 

nauczycielem.  W ciągu tygodnia będą realizowane wszystkie edukacje  oraz 

 język angielski (2 razy w tygodniu –poniedziałek, czwartek),  

religia (1 raz w tygodniu - wtorek) ,  

muzyka (1 raz w tygodniu - środa)  

 informatyka (1 raz w tygodniu - poniedziałek). 

11.00-12.00 Konsultacje z nauczycielem, ocena pracy, przekazanie materiałów 

nauczycielowi, zadanie pracy domowej. 

Praca domowa będzie przekazywana do nauczyciela online za pomocą dziennika 

elektronicznego w zakładce „Zadania domowe” lub za pomocą poczty elektronicznej 

ustalonej przez nauczyciela z rodzicami. Termin wykonania pracy będzie zależny od stopnia 

trudności. Będzie to np. dzień następny lub konkretnie wybrana data. 

Bardzo ważnym elementem oceny bieżącej postępów ucznia będą "Karty pracy indywidualnej 

ucznia." Gromadzone przez nauczyciela dadzą pełny obraz poziomu wiedzy prezentowanej 

przez konkretnego ucznia i jego ogólnego rozwoju.  

Nauczyciel będzie kontaktował się z rodzicem za pomocą wspólnie ustalonego nośnika. Może 

to być dziennik elektroniczny Librus, poczta mailowa, Messenger SMS-y. Wszelkie ustalenia 

pomiędzy nauczycielem, uczniem lub jego rodzicem będą przesyłane za pomocą w/w 

nośników.  

Czas na konsultacje popołudniowe z rodzicami 16.00 – 17.00. 

 

 

 

https://www.eduelo.pl/panel/


Praca zdalna  z uczniami klas pierwszych 

Zasady pracy podobne jak dla uczniów klas II i III (od 8.00 do 12.00). Nauczyciele będą 

współpracowali z rodzicami w kwestii odbierania wiadomości, przesyłania prac. 

Informacje od uczniów i rodziców nauczyciele będą odbierali w trakcie pracy od 11.00 do 

12.00 oraz w godzinach popołudniowych ze względu na pracę zawodową rodziców                         

od 18.00 do 19.00 za pomocą dziennika elektronicznego LIBRUS lub telefonicznie. 

W ciągu tygodnia będą realizowane wszystkie edukacje  oraz 

 język angielski (1 raz w tygodniu –wtorek),  

religia (1 raz w tygodniu - poniedziałek) ,  

muzyka (1 raz w tygodniu - czwartek)  

 informatyka (1 raz w tygodniu - środa). 

PLAN klasy I od 25 marca 2020 roku 

Godziny  
 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

8.00 -9.00 
 

przekazanie uczniom (rodzicom, opiekunom) informacji dotyczących zajęć, 

celów zajęć, NaCoBeZu,  materiałów do nauki, sprawdzanie pracy domowej. 

 

9.00- 11.00 
 

Nauczanie 
zintegrowane 
Religia 

Nauczanie 
zintegrowane 
J. angielski 

Nauczanie 
zintegrowane 
Informatyka 

Nauczanie 
zintegrowane 
Muzyka 

Nauczanie 
zintegrowane 
Gry i zabawy 

11.00-12.00 
 

Konsultacje z nauczycielem, ocena pracy, przekazanie materiałów 

nauczycielowi, zadanie pracy domowej. 

 

18.00-19.00 Konsultacje rodziców z nauczycielami (indywidualne według potrzeb) 

 

PLAN klasy II i  III od 25 marca 2020 roku 

Godziny  
 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

8.00 -9.00 
 

przekazanie uczniom (rodzicom, opiekunom) informacji dotyczących zajęć, 

celów zajęć, NaCoBeZu,  materiałów do nauki, sprawdzanie pracy domowej. 

 

9.00- 11.00 
 

Nauczanie 
zintegrowane 
J. angielski 
Informatyka 

Nauczanie 
zintegrowane 
Religia 

Nauczanie 
zintegrowane 
Muzyka 

Nauczanie 
zintegrowane 
J. angielski 

Nauczanie 
zintegrowane 
Gry i zabawy 

11.00-12.00 
 

Konsultacje z nauczycielem, ocena pracy, przekazanie materiałów 

nauczycielowi, zadanie pracy domowej. 

 

16.00-17.00 Konsultacje rodziców z nauczycielami (indywidualne według potrzeb) 
 


