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I. Wprowadzenie. 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – 

art. 30c i Uzasadnienie do rozporządzenia 

1. Według powyższego rozporządzenia, dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomić 

rodziców, w jaki sposób w danej placówce organizowana będzie nauka, w jaki sposób 

nauczyciele będą oceniać uczniów, a także zadbać, by każdy z uczniów miał dostęp do 

materiałów dydaktycznych.  

2. Celem tego dokumentu jest więc usystematyzowanie procedur zdalnego nauczania w 

SP nr 1 w Myślenicach, rozwiązywanie problemów uczniów, rodziców i nauczycieli z 

tym związanych. 

II. Informacja dla uczniów, rodziców i nauczycieli o sposobie i trybie 

realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej 

funkcjonowania.  

1. Informacje o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego 

ograniczenia jej funkcjonowania przekazywane są przez dyrekcje szkoły poprzez: 

  ogłoszenia na stronnie internetowej szkoły 

 ogłoszenia w dzienniku elektronicznym 

 ogłoszenia na tablicach informacyjnych w szkole 

 spotkania z uczniami poszczególnych klas 

 pocztę elektroniczną 

 indywidualne rozmowy z nauczycielami, rodzicami, uczniami 

III. Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych 

oddziałach klas . 

1. Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych klasach będzie 

podawany na stronie internetowej szkoły w zakładce: MATERIAŁY DLA UCZNIÓW, 

zgodnie z planowanym harmonogramem zajęć (planem lekcji zamieszczonym na końcu 

tego dokumentu) w poszczególnych tygodniach, tj. od 25.03.2020 r. do 01.04.2020 r. i 

od 01.04.2020 r. do 08.04.2020 r . 



2. Podany niżej plan zajęć obowiązuje tylko do 10. 04. 2020 r. i nie oznacza czasu, który 

uczeń ma spędzić przed komputerem, ale czas przeznaczony na pracę z danym 

przedmiotem w ciągu tygodnia. 

3. Organ prowadzący przedstawił wytyczne, które stanowią podstawę do organizacji w/w 

zajęć dla wszystkich szkół podstawowych działających na terenie Miasta i Gminy 

Myślenice.  

 

a) Liczba godzin pracy ucznia: 

Uczniowie 

klas 

Liczba dziennych godzin 

pracy ucznia bezpośrednio przy komputerze 

I - III 2 godziny - (2 x 45 min) 

IV - VI 3 godziny - (3 x 45 min) 

VII - VIII 4 godziny - (4 x 45 min) 

IV.  Informacja o sposobie monitorowania postępów uczniów oraz sposobach 

weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów.  

1. Monitorowane będą osiągnięcia poznawcze (postępy uczniów) i motywacyjne (chęć 

uczestnictwa w zajęciach). Monitorowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów odbywać się 

będzie z wykorzystaniem różnych metod: pomiaru, obserwacji, analizy wytworów 

uczniów. Do wytworów działalności uczniów zaliczamy m.in.: dokumenty pisane, cyfrowe, 

obrazowo-dźwiękowe. Dokumenty pisane obejmują m.in. sprawozdania z realizacji 

wybranych tematów (różne zapiski i uwagi, karty pracy), pisemne prace uczniów 

dotyczące danego tematu, dzienniki, opowiadania. Dokumenty obrazowo – dźwiękowe to 

wszystkie wytwory uczniów, które związane są z rysunkami, nagraniami, fotografiami oraz 

prezentacjami komputerowymi. 

2. Sprawdzanie umiejętności ucznia odbywa się przez cały okres nauczania na podstawie: 

obserwacji pracy ucznia, oceny sposobu realizacji i efektu wykonania powierzonego 



zadania. Przedmiotem sprawdzenia będzie zwłaszcza gotowość do wykonywania zadań i 

zaangażowanie.  

V. Sposoby informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, 

a także uzyskanych przez niego ocenach. 

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców i są zapisane w dzienniku elektronicznym. 

2. Na prośbę rodziców nauczyciel ustalając ocenę powinien ją uzasadnić. 

3. Informowanie rodziców o postępach, trudnościach odbywa się podczas 

indywidualnych kontaktów z wychowawcą i nauczycielami uczącymi w danej klasie po 

wcześniejszym umówieniu ( telefon, e-mail, dziennik elektroniczny). 

VI. Wspomaganie uczniów korzystających z pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w trakcie bieżącej pracy 

nauczyciela z uczniem, a także w formie: 

 porad i konsultacji z nauczycielem lub wychowawcą 

 rozmów z pedagogiem szkolnym, dostępnym pod nr tel. 574 002 291 

 dostosowania wymagań do potrzeb i możliwości uczniów wynikających z opinii 

psychologicznych  

 stosowania innych kryteriów oceniania pracy ucznia  

VII. Dokumentowanie realizacji zadań szkoły. 

1. Dokumentowanie realizacji zadań wykonanych przez nauczycieli będzie się odbywać za 

pomocą dziennika elektronicznego, do którego będą wpisywane tematy zajęć, oceny 

uczniów, frekwencja uczniów (w miarę możliwości). 

VIII. Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci 

elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać. 



1. W przypadku uczniów klas I-II szkoły podstawowej, nauczyciel – wychowawca ma 

obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych 

sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu. 

2. Materiały edukacyjne – polecane platformy, strony i serwisy internetowe dostępne są 

na stronie internetowej szkoły.  

a) Epodreczniki.pl 

b) Portal wiedzy dla nauczycieli 

c) Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych 

d) Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!” 

e) Portal lektury.gov.pl 

f) Strona Centrum Nauki Kopernik 

g) Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN 

Przystanek historia 

h) Strona Krajowego Biura Programu eTwinning 

i) Serwis Ninateka 

j) Serwis Muzykoteka Szkolna 

k) Biblioteka Cyfrowa Polona 

l) Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji 

m) Serwis Telewizji Polskiej 

n) Serwis Polskie Radio Dzieciom 

 

https://epodreczniki.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


IX. Organizacja konsultacji nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami lub 

rodzicami, sposób przekazania im informacji o formie i terminach tych 

konsultacji. 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia są do dyspozycji uczniów i rodziców w godzinach i 

dniach planowanych zajęć z danego przedmiotu (telefon, e-mail, dziennik 

elektroniczny). W razie potrzeby będą organizowane indywidualne konsultacje, o 

których informacja pojawi się na stronie internetowej szkoły.  

X. Organizacja nauczania w szkole . 

1. Od środy 25. 03. 2020 r. wszystkie informacje na temat nauczania oraz wszystkie 

materiały przekazywane uczniom będą znajdowały się tylko i wyłącznie na stronie 

internetowej szkoły w zakładce MATERIAŁY DLA UCZNIA.  

2. Informacje dla poszczególnych klas będą znajdowały się pod odpowiednimi zakładkami 

na stronie internetowej szkoły. Uczeń lub rodzic po kliknięciu w zakładkę swojej klasy 

zobaczy wykaz przedmiotów oraz zakres materiału na dany dzień, tydzień z 

poleceniami do wykonania. 

3. Uczeń i nauczyciel będzie mógł sobie zaplanować pracę, wykonać ją wcześniej lub 

później w zależności od potrzeb i możliwości np. sprzętu.  

4. Plan zajęć dla poszczególnych klas ma na celu uporządkowanie pracy nauczyciela, 

ucznia i rodzica oraz planowanie zadań.  

5. Plan lekcji podzielony jest na godziny zegarowe, ale trzeba je traktować bardzo elastycznie, 

gdyż w tym czasie uczeń powinien mieć przerwę między przedmiotami. Ponadto uczeń sam 

reguluje sobie tempo pracy, pod nadzorem nauczyciela.  
 

 

 

 

 

 



Rozkład zajęć od 25. 03. 2020 – 10. 04. 2020  

dla klas: 1a, 1b, 2a, 

nr 
lekcji 

godziny środa czwartek piątek poniedziałek wtorek 

data  
25.03 
1.04 
8.04 

26.03 
2.04 
9.04 

27.03 
3.04 

 

30.03 
6.04 

31.03 
7.04 

1 
8.30 – 9.30 

 

Edukacja 

wczesnoszkolna  

 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

  

 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

 

 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

 

 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

 

2 9.30 – 10.30 

3 10.30-11.30 

– 11.30 
 

UWAGA!  

 

 

 

 

 

 

j. angielski – 1 godz. tygodniowo- termin ustalona z nauczycielem wychowawcą 

religia – 1 godz. tygodniowo ustalona z nauczycielem wychowawcą  

 

Rozkład zajęć od 25. 03. 2020 – 10. 04. 2020 

dla klas: 4a, 5 a, 6a, 6 b, 7 a, 7 b. 

Klasa 4 a 

nr 
lekcji 

godziny środa czwartek piątek poniedziałek wtorek 

data  25.03 
1.04 
8.04 

26.03 
2.04 
9.04 

27.03 
3.04 

 

30.03 
6.04 

31.03 
7.04 

1 8.30 – 9.30 j. polski j. angielski matematyka technika religia 

2 9.30 – 10.30 j. polski j. angielski matematyka  historia 

3 10.30 – 11.30 matematyka przyroda informatyka j. polski  

4 11.30 – 12.30  wf muzyka j. polski  

5 12.30 – 13.30 plastyka wf    

6 13.30 – 14.30      



Klasa 5 a 

nr 
lekcji 

godziny środa czwartek piątek poniedziałek wtorek 

data  25.03 
1.04 
8.04 

 
 
 

8.04 

26.03 
2.04 
9.04 

27.03 
3.04 

 

30.03 
6.04 

31.03 
7.04 

1 
8.30 – 9.30 matematyka geografia muzyka j. angielski j. polski 

2 9.30 – 10.30 matematyka religia  j. angielski j. polski 

3 10.30 – 11.30 j. niemiecki j. polski matematyka historia biologia 

4 11.30 – 12.30 plastyka j. polski informatyka technika wf 

5 12.30 – 13.30     wf 

6 13.30 – 14.30      

       

 

Klasa 6 a 

nr 
lekcji 

godziny środa czwartek piątek poniedziałek wtorek 

data  25.03 
1.04 
8.04 

 
8.04 

26.03 
2.04 
9.04 

27.03 
3.04 

 

30.03 
6.04 

31.03 
7.04 

1 
8.30 – 9.30 j. angielski historia informatyka j. polski matematyka 

2 9.30 – 10.30 j. angielski matematyka technika j. polski matematyka 

3 10.30 – 11.30 j. polski  wf biologia religia 

4 11.30 – 12.30 j. polski geografia wf  j. niemiecki 

5 12.30 – 13.30  wdż muzyka   

6 13.30 – 14.30 plastyka     

       



Klasa 6 b 

nr 
lekcji 

godziny środa czwartek piątek poniedziałek wtorek 

data   25.03 
1.04 
8.04 

26.03 
2.04 
9.04 

27.03 
3.04 

 

30.03 
6.04 

31.03 
7.04 

1 
8.30 – 9.30 biologia  matematyka matematyka  

2 9.30 – 10.30 plastyka  informatyka matematyka religia 

3 10.30 – 11.30 historia j. angielski j. polski technika j. polski 

4 11.30 – 12.30  j. angielski j. polski  j. polski 

5 12.30 – 13.30 wf geografia   j. niemiecki 

6 13.30 – 14.30 wf wdż    

       

Klasa 7 a 

nr 
lekcji 

godziny środa czwartek piątek poniedziałek wtorek 

data   25.03 
1.04 
8.04 
8.04 

26.03 
2.04 
9.04 

27.03 
3.04 
 

30.03 
6.04 

31.03 
7.04 

1 
8.30 – 9.30 plastyka j. polski wdż j. polski j. angielski 

2 9.30 – 10.30 geografia j. polski muzyka j. polski j. angielski 

3 10.30 – 11.30 wf biologia chemia fizyka matematyka 

4 11.30 – 12.30 wf historia matematyka  religia 

5 12.30 – 13.30 j. niemiecki dor. zawod. matematyka   

6 13.30 – 14.30 informatyka     

       

 



Klasa 7 b 

nr 
lekcji 

godziny środa czwartek piątek poniedziałek wtorek 

data   25.03 
1.04 
8.04 

26.03 
2.04 
9.04 

27.03 
3.04 

 

30.03 
6.04 

31.03 
7.04 

1 
8.30 – 9.30  matematyka chemia matematyka j. polski 

2 9.30 – 10.30 biologia wf historia matematyka j. polski 

3 10.30 – 11.30 plastyka wf muzyka geografia j. angielski 

4 11.30 – 12.30 j. niemiecki religia   j. angielski 

5 12.30 – 13.30 informatyka fizyka j. polski  wdż 

6 13.30 – 14.30 Dor. Zaw.   j. polski   

       

 


