
Szanowni Rodzice 

Na nadchodzący czas tj. od 23.marca do 10 kwietnia br. zgodnie z 

rozporządzeniem MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19   

ustalam  następujący harmonogram nauczania zdalnego oraz zasady 

oceniania uczniów w Szkole Podstawowej im. P. Kojzara w Mnichu. 

Klasy 1-3 

 Bardzo proszę wszystkich rodziców o codzienne odczytywanie 

wiadomości na mobidzienniku, oraz kontrolowanie w tym zakresie 

dzieci, którzy robią to samodzielnie Wszystkie informacje będziemy 

przekazywać tą drogą. 

 Wychowawca - Nauczyciel  kontaktuje się z rodzicami poprzez 

mobidziennik, wysyła rodzicom informacje o zadaniach do 

wykonania dzień wcześniej (po południu) wg przyjętego planu. 

Wychowawca monitoruje na bieżąco czy wszyscy rodzice odbierają 

pocztę i czy na bieżąco współpracują  w celu przekazywania zadań 

uczniom. Ponadto dopuszcza się  kontakt telefoniczny z rodzicami w 

uzasadnionych przypadkach. 

 O pojawiających się trudnościach w dostępie do sprzętu 

komputerowego uczniów, wychowawca informuje dyrektora szkoły, 

wówczas podejmiemy działania w celu przygotowania materiałów w 

wersji papierowej 

 Dzienny czas pracy dzieci nad zadaniami nie powinien przekroczyć 

2 godzin. 

 Wychowawca / nauczyciel wychowania fizycznego raz w tygodniu 

wysyła propozycje ćwiczeń do wykonania. 

Plan lekcji klas 1-3: 
Edukacja wczesnoszkolna – zajęcia w poniedziałek, środę i piątek. 

Religia – zajęcia we wtorek. 

Język angielski – zajęcia w czwartek. 

…………………………………………………………………….. 

Klasy 4-8 



 Bardzo proszę wszystkich rodziców o codzienne odczytywanie 

wiadomości na mobidzienniku, oraz kontrolowanie w tym zakresie 

dzieci, którzy robią to samodzielnie Wszystkie informacje będziemy 

przekazywać tą drogą. 

 O pojawiających się trudnościach w dostępie do sprzętu 

komputerowego uczniów bardzo proszę rodziców o poinformowanie 

o tym fakcie wychowawców/ wychowawca informuje dyrektora 

szkoły/ wówczas podejmiemy działania w celu przygotowania 

materiałów w wersji papierowej  

 Nauczyciel przedmiotowy wysyła swoim uczniom informacje o 

zadaniach do wykonania dzień wcześniej (po południu) wg 

ustalonego planu. 

 Każdy nauczyciel sprawdzi czy wszyscy uczniowie mają dostęp do 

książek i ćwiczeń, niektóre wydawnictwa udostępniły podręczniki 

online. 

 Każdy nauczyciel racjonalnie podejdzie  do zadawanych zadań i 

dostosuje ich treść (stopień trudności) do różnych możliwości 

uczniów oraz  jasno i precyzyjnie będzie  formułować polecenia do 

zadawanych zadań. 

 dzienny czas pracy uczniów nad zadaniami nie powinien 

przekraczać w klasach 4,5,6 - 3-4 godzin, a w przypadku klas 7 i 8 

maksymalnie 4-5 godzin. 

  Prowadząc dokumentacje będziemy wpisywać obecność na lekcji, 

odnotujemy ją każdego następnego dnia po analizie, kto odczytał 

wiadomość  poprzedniego dnia / uczeń lub rodzic/; 

 Ponadto dla uczniów klas ósmych nauczyciele przedmiotów 

egzaminacyjnych będą wysyłać dodatkowe materiały 

powtórzeniowe (z repetytoriów, testów egzaminacyjnych oraz 

innych dostępnych źródeł). 

 Zagadnienia z przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, 

informatyka, wychowanie fizyczne, religia wysyłane będą raz w 

tygodniu. Materiały z w/w przedmiotów zawierać  będą różne 

ciekawostki, informacje w formie np. filmów fabularnych czy 

dokumentalnych związanych z przedmiotem, propozycje ćwiczeń 

ruchowych. Jeżeli zostanie zadana jakaś praca do wykonania, to 

będzie oceniona  zgodnie z informacją zamieszczoną poniżej. 



Plan lekcji: 

KLASA 4 
PONIEDZIAŁEK : j. polski, przyroda 

WTOREK: matematyka 

ŚRODA: j. angielski, historia 

CZWARTEK: j. polski 

PIĄTEK: matematyka, j. angielski 

KLASA 5 
PONIEDZIAŁEK: matematyka, biologia 

WTOREK: j. polski, j .angielski 

ŚRODA: geografia 

CZWARTEK: matematyka, j. angielski 

PIĄTEK: j. polski, historia, 

KLASA 6 

PONIEDZIAŁEK: j. polski, j. angielski 

WTOREK: matematyka, biologia 

ŚRODA: j .polski, historia 

CZWARTEK: matematyka, j. angielski 

PIĄTEK: geografia 

KLASA 7 

PONIEDZIAŁEK: matematyka, j. angielski, biologia 

WTOREK: j. polski, chemia, j. niemiecki 

ŚRODA: j. angielski, geografia 

CZWARTEK: matematyka, historia, 

PIĄTEK: j. polski, fizyka 

KLASA 8 
PONIEDZIAŁEK: j. polski , chemia, WOS 

WTOREK: matematyka, historia 

ŚRODA: j. angielski, fizyka, EDB 

CZWARTEK: j. polski, j. niemiecki, geografia 

PIĄTEK: matematyka, j. angielski, biologia 

 

Szanowni Rodzice 

Trudny to dla Państwa i dla  nas wszystkich czas. Praca, opieka nad 

dziećmi i inne codzienne obowiązki. 



Zapewne wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę jak trudno będzie 

oceniać postępy dzieci. Nie mniej bardzo proszę o zrozumienie i zaufanie. 

Oceniać uczniów będziemy zgodnie ze statutem, lecz z rozsądkiem i 

empatią. Wachlarz możliwości w statucie jest duży, nie mniej  skupimy się 

na ocenianiu zadań, ćwiczeń, kart pracy, aktywności, wykonanych 

prezentacji, referatów, recenzji oglądanych filmów, prac plastycznych, 

plakatów etc…  Nauczyciele mogą przeprowadzać kartkówki i 

sprawdziany jeśli  zajdzie taka konieczność i zastosują odpowiednie 

narzędzia. Niech uczniowie przesyłają wykonane zadania przez 

mobidziennik, lub robiąc screeny, bądź w każdy inny  akceptowalny przez 

nauczycieli sposób. 

Jestem przekonana, że zamieszczony powyżej harmonogram zajęć  na 

najbliższe 3 tygodnie, przygotowany i zaplanowany tak, by nie obciążać 

bardzo mocno zarówno uczniów, jak również Was rodziców,  ułatwi nam 

wszystkim planowanie  czasu. 

Zachowajmy spokój i zdrowy rozsądek, Szkoda, że w tak trudnym czasie, 

ale mamy okazję odczarować szkołę, spojrzeć na nią  trochę inaczej, uczyć 

odpowiedzialności, samodzielności i motywować  nas wszystkich do 

współpracy. Wielokrotnie jako nauczyciele jesteśmy krytykowani, 

pozbawiani autorytetów, ale spójrzcie Państwo, dajemy radę, jesteśmy 

kreatywni, po nocach przygotowujemy  wszystko co możliwe aby 

zainteresować dzieci, aby wnieść w ich życie radość  i uśmiech bo przecież 

wszyscy jesteśmy niespokojni, często zestresowani, nasza praca ma 

zaoszczędzić dzieciom negatywnych myśli i sprawić aby były szczęśliwe. 

Państwu też nie jest łatwo, my to również doskonale rozumiemy, każdy ma 

swoje obowiązki, zadania, troski i radości. Z szacunku do siebie wzajemnie  

współpracujmy ze sobą, rozmawiajmy bez zbędnych nerwów i pospiechu. 

Dzieci są dla nas najważniejsze! „ Razem możemy wszystko” 

Z wyrazami szacunku 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. P.Kojzara w Mnichu 

Lilla Salachna - Brzoza 

 


