
 

ZARZĄDZENIE NR  8/2020 

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 

W  WILCZYCACH 

z dnia 24 marca 2020 r. 

 

w sprawie organizacji nauczania zdalnego w okresie zawieszenia zajęć w szkole oraz 

obowiązków nauczycieli  

 

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. _ Karta Nauczyciela (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 2215) w związku z § 1 ust. 1 Rozporządzenia MEN   z dnia 20 marca 2020 r.  w 

sprawie  szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

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

2020 r. poz. 493)  

 

Zarządza się, co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

Zobowiązuję nauczycieli dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz nauczycieli 

edukacji wczesnoszkolnej do wprowadzenia zmian w programach nauczania w oparciu o które, 

w roku szkolnym 2019/2020 prowadzona jest edukacja.  Opracowanie pisemne proponowanych 

zmian należy przedstawić w formie tabelarycznej, wg załącznika nr 1 do niniejszego 

zarządzenia. Zalecam, by treści najłatwiejsze i możliwe do opanowania przez uczniów w formie 

zdalnej nauki były uwzględnianie w pierwszej kolejności. Opracowanie obejmować ma 

tygodnie szkolne, licząc od dnia 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Termin realizacji: 25 

marca 2020 r. Opracowania należy przesyłać na adres: dyrektor.spwilczyce@gmail.com . 

Zalecam konsultacje w zespołach przedmiotowych, z zachowaniem drogi elektronicznej. Do 

przesłania opracowanych zmian zobowiązuję przewodniczących zespołów wychowania 

przedszkolnego p. Agnieszkę Owcarz i edukacji wczesnoszkolnej p. Karolinę Szuch. 

 

 

§ 2. 

 

Przedstawiam do zaopiniowania plan zajęć lekcyjnych dla poszczególnych oddziałów, który  

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.  W przypadku uwag, proszę je kierować na 

podany wcześniej adres kontaktowy do dyrektora szkoły, do dnia 25 marca 2020 r do godz. 

9,00.   

 

§ 3. 

Ustalam sposób dokumentowania realizacji zadań nauczycieli poprzez: 

1. Dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym: 

1) Informowanie drogą mailową rodziców o dostępnych materiałach i możliwych 

formach ich realizacji przez dziecko w domu, 

2) Odnotowanie na druku wg załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia 

proponowanych tematów i ćwiczeń przesłanych rodzicom dzieci. Po każdym 

zakończonym tygodniu do szkoły, dokument ten, nauczyciele przedkładają 

Dyrektorowi Szkoły w formie skanu lub zdjęcia. 

2. Uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej: 

1) Informowanie drogą mailową rodziców o dostępnych materiałach i możliwych 

formach ich realizacji przez dziecko w domu, ze wskazaniem możliwych do 

mailto:dyrektor.spwilczyce@gmail.com


wykorzystania zadań i pomocy w formie elektronicznej znajdujących się na 

stronach edukacyjnych.  

Wykaz proponowanych źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć,  

w tym materiałów elektronicznych  stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

zarządzenia. 

2) Zaplanowanie z odpowiednim wyprzedzeniem proponowanych tematów i ćwiczeń 

w terminarzu dziennika elektronicznego Librus. Do terminarza wgląd mają rodzice, 

dyrektor oraz inni nauczyciele szkoły. 

3) Odnotowanie proponowanych tematów lekcji i ćwiczeń w dzienniku 

elektronicznym Librus, (zakładka lekcja). 

 

§ 4. 

 

Ustalam sposób monitorowania postępów uczniów, sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności 

uczniów a także informowania uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce poprzez:  

1) Poinformowanie rodziców drogą mailową o wyborze pracy danego ucznia, która będzie 

mogła podlegać ocenianiu; 

2) Rodzice mogą wysłać prace dziecka na kontakt e-mailowy nauczyciela  

w formie: zdjęcia, skanu, filmu etc. 

3) Nauczyciel po zapoznaniu się z pracą ucznia dokonuje oceny poprzez wpis do  

e-dziennika Librus wg obowiązującego w szkole systemu oceniania.  

 

 

§ 5. 

 

Ustalam formy i terminy konsultacji dla uczniów i rodziców z nauczycielami. Harmonogram 

stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 6. 

 

Zobowiązuje nauczycieli pracujących z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego, do dostosowania proponowanych form i metod pracy do możliwości 

uczniów zgodnie z opracowanymi Indywidualnymi Programami Edukacyjno -

Terapeutycznymi.  

 

 

§ 7. 

 

1. W celu ułatwienia:  

1) korespondencji z uczniami i rodzicami uczniów w zakresie przesyłania proponowanych 

źródeł i materiałów do realizacji zajęć oraz odbierania prac uczniów do dokonywania 

oceny, 

2) konsultacji z rodzicami i uczniami, 

3) gromadzeniem dokumentacji zaświadczającej pracę  w zakresie zdalnego nauczania, 

4) ułatwieniem komunikacji z członkami rady pedagogicznej i dyrekcją szkoły, 

5) prowadzenia nadzoru pedagogicznego, 

 

zostają założone dla nauczycieli służbowe adresy mailowe wg załącznika nr 5.  

 

2. Polecam wychowawcom przekazanie poprzez e-dziennik każdemu rodzicowi  

i uczniowi ww adresów.  

 



 

 

 

 

 

§ 8. 

 

W celu pomocy nauczycielom wychowawcom,  polecam nauczycielom świetlicy włączenie się 

do obsługi zdalnego nauczania wg. poniższego wykazu: 

p. mgr Magdalena Mikutel – tworzy zespół z wychowawcami klas pierwszych 

p. mgr Marianna Piecha – tworzy zespół z wychowawcami klas drugich 

p. mgr Artur Smołka – tworzy zespół z wychowawcami klas trzecich 

 

§ 9. 

 

Godziny pracy nauczycieli specjalistów szkolnych realizowane są w formie konsultacji i porad 

uczniom i rodzicom w godzinach wskazanych w załączniku nr 5. 

 

 

§ 10. 

 

1. W celu realizacji polecenia Ministra Edukacji Narodowej  o obowiązku nauczycieli do 

zapoznania uczniów z zasadami bezpiecznego korzystania z sieci Zobowiązuję 

wszystkich nauczycieli do udziału w ramach WDN w e-szkoleniu pt. „Jak nauczyć 

naszych uczniów bezpiecznego korzystania z sieci?” Udział w szkoleniu jest 

indywidulany  i należy to zrobić w dniach 26-28 marca 2020 r. Link do szkolenia 

zostanie udostępniony nauczycielom na skrzynki e-mailowe.  

2. Na bazie informacji uzyskanych na szkoleniu wychowawcy klas przekażą wskazówki 

swoim wychowankom (forma realizacji zadania jest dowolna: ustna w ramach 

komunikatorów lub pisemna jako opracowanie). 

 

§ 11. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. z dniem 25 marca 2020 r. i podlega 

ogłoszeniu drogą elektroniczną na szkolnej stronie www.spwilczyce.com.pl     

 

 

 

                                                                                                                     

        Dyrektor  Szkoły  

             mgr I. Gradzik                     

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spwilczyce.com.pl/


 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzania nr 8/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Skłodowskiej-Curie w  Wilczycach 

z dnia 24 marca 2020 r. 

 

Wniosek nauczyciela o wprowadzenie zmian do programu nauczania 

wpisanego do Szkolnego wykazu programów nauczania pod pozycją ................. 
 

 

imię i nazwisko nauczyciela: ............................................. 

przedmiot/edukacja: .......................................................... 

 

klasa 
Termin 

realizacji 
Treści kształcenia / tematy lekcji/ cel operacyjny 
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Załącznik nr 2 do Zarządzania nr 8/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Skłodowskiej-Curie w  Wilczycach 

z dnia 24 marca 2020 r. 

 

PLAN ZAJĘĆ LEKCYJNYCH PROWADZONYCH W FORMIE ZDALNEJ 

 DLA KLAS 1-3 

Plan zajęć stanowi sugerowaną kolejność wykonywania zadań przez uczniów z danych 

przedmiotów. 

Nr 

lekcji 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

1 Edukacja 

wczesnoszkolna 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

2 Edukacja 

wczesnoszkolna 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

3 Wf  Wf  Zaj. sportowe Zaj. muzyczne Wf 

4 Edukacja 

wczesnoszkolna 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

5 j. angielski  Propozycje 

ćwiczeń od 

specjalistów 

szkolnych 

Propozycje ćwiczeń 

od specjalistów 

szkolnych 

j. angielski Religia x 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 3 do Zarządzania nr 8/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Skłodowskiej-Curie w  Wilczycach 

z dnia 24 marca 2020 r. 

 

 

Grupa przedszkolna: ………………………………………………………… 

 

Dzień 
tygodnia, 
data 

Temat Treści działań edukacyjnych, 
rodzaje zadań 

Podpis 
nauczyciela 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 do Zarządzania nr 8/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Skłodowskiej-Curie w  Wilczycach 

z dnia 24 marca 2020 r. 

 

WYKAZ PROPONOWANYCH ŹRÓDEŁ I MATERIAŁÓW, W TYM MATERIAŁÓW 

ELEKTRONICZNYCH, NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAJĘĆ 

1. epodreczniki.pl 

2. Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!” 

3. Portal lektury.gov.pl 

4. Strona Centrum Nauki Kopernik 

5. Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN 

Przystanek historia 

6. Strona Krajowego Biura Programu eTwinning 

7. Serwis Ninateka 

8. Serwis Muzykoteka Szkolna 

9. Biblioteka Cyfrowa Polona 

10. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji 

11. Serwis Telewizji Polskiej 

12. Serwis Polskie Radio Dzieciom 

13. www.pisupisu.pl/ 

14. www.kolorowe-kredki.pl 

15. www.matzoo.pl 

16. www.otojunior.pl 

17. www.buliba.pl 

18. www.grydladzieci.edu.pl 

19. www.akademiapuchatka.pl 
20. www.klikankowo.pl 
21. www.squla.pl 
22. www.klasoteka.pl 
23. www.scholaris.pl 
24. www.uniwersytetdzieci.pl 
25. www.eduelo.pl 
26. www.szaloneliczby.pl 
27. www.matematycznawyspa.pl 
28. www.zyraffa.pl 
29. www.wolnelektury.pl 
30. www.learnenglishkids.britishcouncil.org, 
31. www.kids-pages.com 
32. https://supersimple.com/ 
33. https://www.anglomaniacy.pl/ 
34. https://quizlet.com/pl 
35. https://wordwall.net/pl/resource/900923/wychowanie-fizyczne/lekcja-wfu-w-domu-

wykonaj-%c4%87wiczenia 
 

 

https://epodreczniki.pl/
http://wlaczpolske.pl/
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http://www.pisupisu.pl/
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http://www.eduelo.pl/
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http://www.matematycznawyspa.pl/
http://www.zyraffa.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.learnenglishkids.britishcouncil.org/
http://www.kids-pages.com/
https://supersimple.com/
https://www.anglomaniacy.pl/
https://quizlet.com/pl
https://wordwall.net/pl/resource/900923/wychowanie-fizyczne/lekcja-wfu-w-domu-wykonaj-%c4%87wiczenia
https://wordwall.net/pl/resource/900923/wychowanie-fizyczne/lekcja-wfu-w-domu-wykonaj-%c4%87wiczenia


Załącznik nr 5 do Zarządzania nr 8/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Skłodowskiej-Curie w  Wilczycach 

z dnia 24 marca 2020 r. 

HARMONOGRAM FORM I TERMINÓW KONSULTACJI 

DLA UCZNIÓW I RODZICÓW Z NAUCZYCIELAMI 

Konsultacje odbywają się drogą elektroniczną poprzez adres mailowy nauczyciela – możliwa 

wymiana maili, informacji na komunikatorze, a także wideopołączenia za pomocą komunikatora 

gmail (Hangouts) 

Imię nazwisko 
nauczyciela 

Funkcja Adres e-mail Termin konsultacji 

Joanna Jaworska Wychowawca kl. 1a joanna.jaworska.spwilczyce@gmail.com  poniedziałek 13:00-15:00 

Karolina Szuch Wychowawca kl. 1b k.szuch.spwilczyce@gmail.com  Poniedziałek 17:00-19:00 

Iwona Szul-
Dianowska 

Wychowawca kl. 1c i.szul.spwilczyce@gmail.com  Poniedziałek 13:00-15:00 

Olga Tumiłowicz-
Pilinko 

Wychowawca kl.2a, 
Zajęcia muz. kl.1-3 

o.pilinko.spwilczyce@gmail.com  wtorek 13:00-15:00 

Anna Woźniak Wychowawca kl.2b, 
logopeda, pedagog 

a.wozniak.spwilczyce@gmail.com wtorek 13:00-15:00 

Marlena Kolosa Wychowawca kl.3a, 
logopeda,  

terapeuta pedagog. 

m.kolosa.spwilczyce@gmail.com  wtorek 13:00-15:00 

Elżbieta Konopnicka Wychowawca kl.3b, 
pedagog 

e.konopnicka.spwilczyce@gmail.com wtorek 13:00-15:00 

Justyna Szelka Wychowawca „0” 
(Smerfy), 

terapeuta pedagog. 

j.szelka.spwilczyce@gmail.com środa 13:00-15:00 

Sylwia Szota Nauczyciel „0” 
Smerfy, 

terapeuta SI 

s.szota.spwilczyce@gmail.com środa 13:00-15:00 

Agnieszka Owcarz Wychowawca „0” 
Elfy 

a.owcarz.spwilczyce@gmail.com środa 13:00-15:00 

Agata Wąsiewicz Wychowawca 
Minionki 

a.wasiewicz.spwilczyce@gmail.com środa 13:00-15:00 

Justyna Bagińska Nauczyciel Minionki j.baginska.spwilczyce@gmail.com środa 13:00-15:00 

Joanna Madej Nauczyciel języka 
angielskiego 

j.madej.spwilczyce@gmail.com czwartek 13:00-15:00 

Kamil Motyka Nauczyciel religii k.motyka.spwilczyce@gmail.com czwartek 13:00-15:00 

Jacek Raniszewski Nauczyciel wf j.raniszewski.spwilczyce@gmail.com czwartek 13:00-15:00 

Magdalena Mikutel Wychowawca 
świetlicy, 

pedagog specjalny 

m.mikutel.spwilczyce@gmail.com piątek 13:00-15:00 

Marianna Piecha Wychowawca 
świetlicy 

m.piecha.spwilczyce@gmail.com piątek 13:00-15:00 

Artur Smołka Wychowawca 
świetlicy 

a.smolka.spwilczyce@gmail.com piątek 13:00-15:00 

Monika Kowalczyk Wicedyrektor, 
psycholog 

m.kowalczyk.spwilczyce@gmail.com wtorek 13:00-15:00 

Iwona Gradzik Dyrektor, pedagog dyrektor.spwilczyce@gmail.com wtorek 13:00-15:00 
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