
 

 

1.Planowany sposób zdalnego nauczania w SP w Jadamwoli 

 

 

Platformy, portale i aplikacje 

 

 

https://quizlet.com, https://quizizz.com, https://wordwall.net, 

https://www.liveworksheets.com https://www.youtube.com – filmiki 

instruktażowe. 

Eduelo.pl, E-podręczniki.pl, Dropbox, Gogle Dysk, strony CKE, 

OKE, CEO, GWO, Nowa era, WSiP. 

Kanały TVP Kultura, TVP ABC. 

Przystanek historia IPN, Khan Academy, Szaloneliczby.pl,  Pi-stacja,  

Matzoo.pl, Pisupisu.pl, Eduelo.pl 

W trakcie uruchomienia Office 365 Education, Classroom. 

Sposoby kontaktu z uczniami i 

rodzicami 

 

Telefoniczny, SMS, Messenger, strona internetowa szkoły, E-mail, 

Facebook, E-dziennik, Skype. 

System monitorowania, 

sprawdzania i oceniania 

Sprawdziany i testy przy wykorzystaniu aplikacji on-line, 

Testportal.pl. Zdjęcia kart pracy, zeszytów przedmiotowych, zeszytu 

ćwiczeń prac plastycznych przesyłanych w terminie na emaila lub  

Messenger. 

Nagranie głosowe recytacji, czytania, w planie wideokonferencje-

ocena odpowiedzi ustnej, Skype, e-mail: sp.jadamwola@wp.pl  

 

2.Planowany sposób zdalnego nauczania w SP w Świdniku 

 

Platformy, portale i aplikacje 

 

 

 Podręcznik i ćwiczenia ucznia. 

 Karty pracy przedszkolaków ,, Dzieciaki w akcji”. 

 Własne- opracowane przez nauczyciela karty pracy.  

 Materiały i karty pracy ze stron internetowych: www.nowaera.pl, 

https://tuptuptup.org.pl/ , https://pl.khanacademy.org , 

www.matzoo.pl www.naszelementarz.men.gov.pl, proponowane 

audycje telewizyjne dla dzieci i inne, 

 Udostępnianie na stronie internetowej szkoły lub poprzez 

platformę Google Classroom materiałów niezbędnych do 

omówienia tematu lekcji (w szczególności nowych tematów), , 

materiały zamieszczone na stronie CKE oraz na platformie e-

podręczniki.pl, na stronie Nowa Era/nauka zdalna, Strona Centrum 

Nauki Kopernik 

 oferta filmowa TVP Kultura, 

 strony gwo.pl – strefa ucznia, szaloneliczby.pl, matzoo.pl 

 

Sposoby kontaktu z uczniami i 

rodzicami 

 

Komunikacja z uczniami za pośrednictwem grupy założonej na 

Messengerze, poprzez e-mail, przesyłanie wyników bezpośrednio do 

ucznia i  rodzica, 

 

System monitorowania, 

sprawdzania i oceniania 

 Prace zwrotne od uczniów przesyłane na e-maila nauczyciela  w 

formie: plików pdf i doc, filmików, zdjęć czy skanu 

Testy online epodręczniki.pl, classroom.google.pl 

Prace umieszczane na stronie szkoły i przesyłane na adres 

dzieci/rodziców, e-mail: swidnikszkoladyr@op.pl  

 

 

 

 

 

 

 

https://quizlet.com/
https://www.youtube.com/?gl=PL&hl=pl
mailto:sp.jadamwola@wp.pl
http://www.nowaera.pl/
https://tuptuptup.org.pl/
https://pl.khanacademy.org/
http://www.matzoo.pl/
http://www.naszelementarz.men.gov.pl/
http://www.kopernik.org.pl/kopernikwdomu/
http://www.kopernik.org.pl/kopernikwdomu/
mailto:swidnikszkoladyr@op.pl


3.Planowany sposób zdalnego nauczania w SP w Roztoce 

 

 

Platformy, portale i aplikacje 

 

 

Zdalne nauczanie w SP Roztoce będzie się odbywało głównie za 

pośrednictwem Internetu, poczty elektronicznej, dziennika 

elektronicznego, strony internetowej szkoły. 

Nauczyciele korzystać będą z istniejących platform edukacyjnych jak: 

epodreczniki, dlanauczyciela, youtube, lekcje w sieci, lektury.gov.pl, 

scholaris, serwis Ninateka, kanał telewizyjny TVP Kultura, vod.tvp.pl, 

strona CKE i komisji okręgowych. 

 

Sposoby kontaktu z uczniami i 

rodzicami 

 

Za pośrednictwem telefonu, komunikatorów Skype, Messenger,  przez 

dziennik elektroniczny, pocztę Internetową. 

Informacje na stronie internetowej szkoły w formie zagadnień 

tematycznych na cały tydzień będą się ukazywać w poniedziałki, 

szczegółowe zadania uczniowie będą otrzymywać w dniu, w którym 

dana lekcja jest zaplanowana w podziale godzin. 

 

System monitorowania, 

sprawdzania i oceniania 

 Za pomocą poczty elektronicznej, komunikatorów Skype i 

Messenger, e-mail: sproztoka@vp.pl  

 

 

4.Planowany sposób zdalnego nauczania w SP w Łukowica 

 

 

Platformy, portale i aplikacje 

 

 

Zdalne nauczanie w SP Łukowica będzie się odbywało głównie za 

pośrednictwem Internetu 

Nauczyciele wyrażają chęć korzystania z Zintegrowanej Platformy 

Edukacyjnej www.epodreczniki.pl, 

od 23 marca 2020 r. w „Strefie Pracownika” będą dostępne loginy 

oraz hasła do Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (epodreczniki.pl) 

dla nauczycieli i uczniów.  

 Zdalne lekcje - Portal Gov.pl 

 

Sposoby kontaktu z uczniami i 

rodzicami 

 

Za pośrednictwem telefonu, komunikatorów Skype, Messenger,  przez 

dziennik elektroniczny, pocztę Internetową. 

Informacje na stronie internetowej szkoły w formie zagadnień 

tematycznych na cały tydzień będą się ukazywać w poniedziałki, 

szczegółowe zadania uczniowie będą otrzymywać w dniu, w którym 

dana lekcja jest zaplanowana w podziale godzin. 

strona internetowa szkoły, poczta elektroniczna, telefon. Każdy 

nauczyciel klas   I – III oraz naucz. odz. przedsz. określi własny 

„bank” dostępnych materiałów.  

Rodzice zostaną poinformowani  o możliwości korzystania z tych 

materiałów i zamieszczenie  informacji o tych materiałach na stronie 

internetowej szkoły lub emailem.  

 

System monitorowania, 

sprawdzania i oceniania 

 Nauczyciele wyznaczają dni i godziny w czasie których będą 

oczekiwali na kontakt z uczniami lub rodzicami i będą udzielali 

konsultacji za pomocą maila lub telefonicznie, 

Informacja drogą email, telefonicznie, 

Nauczyciele prowadzą własną listę oceniania do każdej klasy i 

przedmiotu. Na bieżąco informują rodziców drogą email lub 

telefonicznie o ocenach, (nauczyciele archiwizują wysłane maile 

informujące o ocenach uczniów), e-mail: splukowica@vp.pl  

 

 

 

http://lektury.gov.pl/
http://vod.tvp.pl/
mailto:sproztoka@vp.pl
http://www.epodreczniki.pl/
http://epodreczniki.pl/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&ved=2ahUKEwi_vseKibHoAhVRXRUIHT5xClQQFjAKegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.gov.pl%2Fweb%2Fzdalnelekcje&usg=AOvVaw3k59_-88Leujh80iFy9mT7
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&ved=2ahUKEwi_vseKibHoAhVRXRUIHT5xClQQFjAKegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.gov.pl%2Fweb%2Fzdalnelekcje&usg=AOvVaw3k59_-88Leujh80iFy9mT7
mailto:splukowica@vp.pl


 

 

5.Planowany sposób zdalnego nauczania w SP Nr 1 w Przyszowej 

 

 

Platformy,portale i aplikacje 

 

 

Platformy edukacyjne: epodreczniki.pl, QUIZLET,  Insta.ling,  

Quizziz, kahoot, MENTIMETER, 

https://www.nowaera.pl/naukazdalna,. 

Komunikatory (głównie Messenger – utworzona jest klasa co daje 

szybki kontakt z uczniami (zdjęcia, filmiki, teksty, linki stron 

internetowych) nawet poprzez videokonferencję. 

 

Sposoby kontaktu z uczniami i 

rodzicami 

 

 Kontakt z rodzicami i uczniami głównie poprzez stronę internetową 

szkoły oraz pocztę elektroniczną. Na stronie szkoły codziennie 

zamieszczane są materiały dla uczniów,  z którymi uczniowie się 

zapoznają i opracowują je. Jeśli ktoś z uczniów nie potrafi wykonać 

jakiegoś polecenia wtedy kontaktuje się drogą e-mailową z 

nauczycielem. Jeśli jakiś uczeń nie ma możliwości technicznych (brak 

komputera) do odczytania materiałów, wtedy korzysta z telefonu     z 

dostępem do Internetu. Szkoła zamierza udostępnić Dziennik 

elektroniczny dla rodziców w celu jeszcze lepszego kontaktu , 

wymiany informacji oraz monitorowania pracy uczniów 

 

System monitorowania, 

sprawdzania i oceniania 

 Swoje prace wytwórcze uczniowie gromadzą w domach i po 

powrocie do szkoły przyniosą je. Obecnie w ramach oceniania 

nauczyciel prosi uczniów/rodziców o zrobienie zdjęcia lub skanu i 

wysłanie na adres e-mail do nauczyciela, w informacji zwrotnej 

nauczyciel informuje jaką uczeń otrzymał ocenę. Jednym ze sposobów 

monitorowania jest także przysyłanie nauczycielom krótkiego filmiku, 

w którym uczeń prezentuje swoje umiejętności (głośne czytanie, 

wykonywanie ćwiczeń z WF, umiejętność zaprezentowania pozycji 

bocznej bezpiecznej z EDB, recytacja wiersza z pamięci, odpowiedź 

ustna – jest to wiarygodna forma monitorowania, ponieważ widać czy 

uczeń patrzy wprost w obiektyw kamerki czy też korzysta z „pomocy 

naukowych” , e-mail: przyszowa@interia.pl  

 

 

6.Planowany sposób zdalnego nauczania w SP Nr 2 w Przyszowej 

 

 

Platformy,portale i aplikacje 

 

 

Nauka prowadzona na odległość jest również  realizowana z 

wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w 

szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), 

Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także 

emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji 

Publicznej i Polskiego Radia. 

Sposoby kontaktu z uczniami i 

rodzicami 

 

Podstawowym narzędziem komunikacji nauczycieli z uczniami, 

rodzicami jest strona internetowa szkoły: 

a) uczniowie otrzymują informacje o treściach nauczania z danego 

przedmiotu na stronie internetowej szkoły  

 b)współpracują  z nauczycielem poprzez tzw. Messenger, skypa , 

emaila 

c)utrzymują kontakt telefoniczny z wychowawcą oraz innymi 

https://www.nowaera.pl/naukazdalna
mailto:przyszowa@interia.pl
http://www.epodreczniki.pl/


nauczycielami w przypadku gdy wystąpią problemy w zrozumieniu 

treści z danego przedmiotu 

d) w przypadku braku e-maila  przez rodziców wychowawca danej 

klasy  przekazuje informacje drogą elektroniczną poprzez wykonanie 

zdjęcia i przesłaniem  go  poprzez sms na telefon rodzica. W 

przypadku oddziału przedszkolnego  i uczniów klas I-III szkoły 

podstawowej oraz w przypadku  dzieci objętych wczesnym 

wspomaganiem rozwoju,  logopedia , zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne , zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi i 

uczniami z niepełnosprawnościami  nauczyciel  drogą e-mail lub w 

bezpośredniej rozmowie telefonicznej informuje  rodziców o 

dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich 

realizacji przez dziecko w domu. 

 

 

System monitorowania, 

sprawdzania i oceniania Każdego dnia do uczniów będą przesyłane wiadomości poprzez  

stronę internetową szkoły  z poszczególnych przedmiotów według 

planu lekcji. W ten sposób będą realizowane treści z podstawy 

programowej. Uczeń ma za zadanie codziennie wejść na stronę 

internetową  szkoły, przeczytać wytyczne nauczycieli i wykonać 

polecenia. W przypadku pytań, wątpliwości, niezrozumienia polecenia  

itp.,  uczeń lub rodzic  może  kontaktować się  telefonicznie lub e-mail 

z nauczycielami poszczególnych przedmiotów. Tygodniowy rozkład 

zajęć wynika z dotychczas obowiązującego podziału godzin a zakres 

treści z planu dydaktycznego. Informacje przekazywane przez 

nauczycieli w danym dniu są zgodne z realizacją godzin i 

równomiernym obciążeniem ucznia zajęciami w danym dniu, 

zróżnicowaniem tych zajęć czy możliwościami psychofizycznymi  

ucznia, e-mail: sp.przyszowa2@wp.pl  

 

 

7.Planowany sposób zdalnego nauczania w SP w Młyńczyska 

 

 

Platformy, portale i aplikacje 

 

 

Nauczyciele korzystają z dziennika elektronicznego ,epodreczniki.pl 

oraz z innych zalecanych przez MEN www.gov.pl/zdalnelekcje, 

www.cke.gov.pl, linki do materiałów edukacyjnych partnerów 

serwisu.   

Sposoby kontaktu z uczniami i 

rodzicami 

 

Wszyscy nauczyciele i wychowawcy  mają kontakt z uczniami i 

rodzicami poprzez maile, stronę szkolną  , przez FB (grupa klasowa 

(zamknięta), kontakt telefoniczny lub  przez Messengera. 

System monitorowania, 

sprawdzania i oceniania 

Ocenianie następuje przez zwrotne maile , oraz przez rozwiązywanie 

zdań zdalnie, klasy młodsze- czytanie przez telefon, planujemy oprzeć 

się na pracach pisemnych, pisemnej wersji krótkich zadań, kartach 

pracy - przesyłanych elektronicznie, prezentacjach przygotowywanych 

przez uczniów, zadaniach elektronicznych ( np. 

chmury wyrazowe)oraz na odpowiedziach ustnych uzyskanych 

podczas rozmów telefonicznych lub za pośrednictwem właściwych 

komunikatorów internetowych, e-mail: sp.mlynczyska@interia.pl  

 

 

 

 

 

 

mailto:sp.przyszowa2@wp.pl
http://www.gov.pl/zdalnelekcje
http://www.cke.gov.pl/
https://epodreczniki.pl/a/materialy-partnerow/D1DDYDP5e
https://epodreczniki.pl/a/materialy-partnerow/D1DDYDP5e
http://np.chmury/
http://np.chmury/
mailto:sp.mlynczyska@interia.pl


8.Planowany sposób zdalnego nauczania w Przedszkolu Samorządowym w Łukowicy. 

 

 

Platformy,portale i aplikacje 

 

 

Wydawnictwo Nowa Era udostępniło platformę internetową „Balon Blum” 

dla podopiecznych naszego przedszkola, o czym poinformowano rodziców. 

Dzieci mogą korzystać z gier edukacyjnych związanych z realizowanym 

programem. 

 

 

Sposoby kontaktu z uczniami i 

rodzicami 

 

Strona Internetowa www.przedszkole.lukowica.pl w zakładce Nauka w 

domu-każda grupa ma swoją zakładkę, która aktualizowana jest na bieżąco 

przez wychowawczynie. Nauczycielki przedstawiają propozycje zajęć na 

każdy dzień. 

Opracowując propozycje zajęć nauczycielki wykorzystują przewodniki 

metodyczne, z których korzystają na co dzień (Nowa Era). Zajęcia te są 

modyfikowane tak, aby były możliwe do realizacji w domu z rodzicem. 

Ponadto dzielą się interesującymi stronami www, na których są inspiracje do 

wspólnego spędzania czasu, ćwiczenia ruchowe, sposoby przekazywania 

informacji dzieciom o problemie epidemii, bajki , filmy edukacyjne , 

piosenki itp. komunikator Messenger, maila, pełnienie dyżuru 

telefonicznego (pod swoimi prywatnymi nr telefonów) od 25 marca do 

odwołania  w godzinach od 8 do 13 w dni robocze  .  

System monitorowania, 

sprawdzania i oceniania 

Rodzice mają możliwość zadawania pytań – konsultacji  z wykorzystaniem 

powyższych mediów.  Rodzice są proszeni o informacje zwrotne z realizacji 

proponowanych zajęć. Informacja ta polega na gromadzeniu prac i kart 

pracy,  wykonaniu zdjęcia  prac i wysłaniu jej do nauczyciela na Messenger. 

Na podstawie informacji od rodziców nauczycielki będą sporządzały  

notatki na temat  aktywności dzieci i rodziców,  

e-mail: przedszkole348@interia.pl  

 

9.Planowany sposób zdalnego nauczania w SP  Jastrzębie 

 

 

Platformy, portale i aplikacje 

 

 

Strony rekomendowane przez MEN 
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje www.epodreczniki.pl 

https://cke.gov.pl/ programy emitowane w pasmach edukacyjnych 

programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia 

https://www.youtube.com 

https://quizlet.com https://www.digipuzzle.net 

https://wordwall.net/pl/resource/914539/%c4%87cwiczenia-ruchowe 

https://ninateka.pl/filmy/film,bajki  

www.domowyprzedszkolak.pl www.buliba.pl ,www.puchatek.pl 

opiekun.pl/strony-dla-dzieci.php pisupisu.pl/przedszkole  

matzoo.pl/zerowka szaloneliczby.pl  www.matzoo.pl/klasa2  

szaloneliczby.plhttp://klasoteka.pl/ 

https://edesk.pearson.pl/Account/Login?ReturnUrl=%2F 

 

Sposoby kontaktu z uczniami i 

rodzicami 

 

Z każdym uczniem (lub rodzicem) szkoła ma  kontakt mailowy, 

telefoniczny lub też inny – zdalny,  za pomocą którego uczeń będzie 

otrzymywał wszelkie materiały dydaktyczne, informacje oraz będzie 

brał udział w lekcjach prowadzonych on-line. Podjęto starania o 

uruchomienie  dziennika elektronicznego.  

 

System monitorowania, 

sprawdzania i oceniania 

 Wywiązywanie się przez uczniów z wymagań zamieszczonych w 

harmonogramie, w poszczególnych dniach i lekcjach jest 

potwierdzeniem obecności ucznia na zajęciach tj. realizacji obowiązku 

szkolnego. Wszelkie prace wykonywane przez ucznia i odsyłane na 

wskazaną w materiałach na stronie internetowej szkoły w zakładce 

„dla uczniów” drogą elektroniczną - podlegają ocenianiu. Informację  

http://www.przedszkole.lukowica.pl/
mailto:przedszkole348@interia.pl
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje
http://www.epodreczniki.pl/
https://cke.gov.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=9672XTIwVgo
https://quizlet.com/
https://www.digipuzzle.net/
https://wordwall.net/pl/resource/914539/%c4%87wiczenia-ruchowe
https://ninateka.pl/filmy/film,bajki
http://www.domowyprzedszkolak.pl/
http://www.buliba.pl/
http://www.puchatek.pl/
http://opiekun.pl/strony-dla-dzieci.php
http://pisupisu.pl/przedszkole
http://matzoo.pl/zerowka
http://szaloneliczby.pl/
http://www.matzoo.pl/klasa2
http://szaloneliczby.pl/
https://edesk.pearson.pl/Account/Login?ReturnUrl=%2F


zwrotną w sprawie oceny uczeń otrzymuje na adres 

mailowy/telefoniczny/wybrany do kontaktu, jak również wpisem w 

dzienniku elektronicznym. 

W przypadku trudności z obsługą komputera lub potrzebą nabycia 

umiejętności obsługi programów lub aplikacji wykorzystywanych w 

procesie zdalnego nauczania zachęcam rodziców i uczniów do 

indywidualnych konsultacji z nauczycielami, korzystając z tych 

samych kanałów informacyjnych.  

W każdej sprawie można się kontaktować za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: sp_jastrzebie@op.pl, jest to jednocześnie bezpośredni 

kontakt z dyrektorem szkoły. Kontakt z nauczycielami uczącymi w 

klasie został nawiązany drogą mailową i będzie możliwy również po 

zalogowaniu się do e-dziennika. 

 

10.Planowany sposób zdalnego nauczania w SP Stronie 

 

 

Platformy, portale i aplikacje 

 

 

 

Portale edukacyjne: wsipnet.pl, e-podręczniki, strona Centralnej 

Komisji  Egzaminacyjnej, Zintegrowanej  Platformy  Edukacyjnej, 

portal  Quizz ( wykonywanie testów online) , portal edukacyjny IPN, 

portal  lektury.gov.pl 

Portal Youtube: filmiki z nowym materiałem, Dziennik elektroniczny 

 

 

Sposoby kontaktu z uczniami i 

rodzicami 

 

 Stronę internetową szkoły. Maile do rodziców, a w przypadku 

starszych uczniów  maile do uczniów, Czaty z uczniami Zajęcia online 

z uczniami na komunikatorach np. Skype 

 

System monitorowania, 

sprawdzania i oceniania 

Dziennik elektroniczny uruchomiony z dniem 25.03.2020r będzie 

głównym zintegrowanym środkiem komunikacji między 

nauczycielami, uczniami i rodzicami, e-mail: sp.stronie@wp.pl  

 

 

mailto:sp_jastrzebie@op.pl
mailto:sp.stronie@wp.pl

