
  ORGANIZACJA PRACY ZDALNEJ W KLASACH 1-3 SP DA VINCI 
od 25 marca 2020 r.  

 
 

1. Nauczanie w klasach 1-3 odbywa się przede wszystkim przy pomocy dziennika librus,            
gdzie nauczyciel na bieżąco udostępnia tematy zajęć oraz planowane zadania z           
podręcznika i ćwiczenia do wykonania. Nauczyciele i wychowawcy zadają do domu tylko te             
prace, które są niezbędne do wykonania przez dziecko wraz z rodzicami.  
 

2. Praca zdalna przy pomocy Google Meet odbywa się co najmniej 2 razy w tygodniu,              
nauczyciel zaprasza uczniów wysyłając link przez e-dziennik (lub Kalendarz Google) co           
najmniej 30 minut przed rozpoczęciem lekcji.  
 

3. Instrukcję dla rodziców o logowaniu do systemu i adresy email wysłane zostaną przez             
administratora szkolnego systemu Google Classroom.  
 

4. Ustala się następujący harmonogram zajęć zdalnych: 
 

a. każdego dnia (lub raz w tygodniu w aplikacji genial.ly z rozkładem na cały tydzień)              
nauczyciel wysyła w Librusie planowane zadania z podręcznika i ćwiczeń wg           
rozkładu zajęć przewidzianym programem; 

 
b. wychowawca spotyka się z uczniami on-line co najmniej 2 razy w tygodniu wg             

harmonogramu i omawia podczas spotkań realizację zadań, odpowiada na pytania          
uczniów, wspólnie rozwiązują zadania wymagające dodatkowego omówienia; 
 

c. wychowawcy, w razie konieczności, konsultują realizację programu z rodzicami         
przez e-dziennik; 

 
d. rewalidacja odbywa się przy użyciu narzędzia Google Meet 2 razy w tygodniu (o             

ustalonej przez nauczyciela i rodziców porze) co najmniej 30 minut; ponadto           
nauczyciele w miarę możliwości wysyłają uczniom materiały do pracy domowej;          
terminy i sposób realizacji zajęć nauczyciele ustalają indywidualnie z rodzicami          
uczniów z uwzględnieniem harmonogramu pracy dla całej klasy;  
 

5. lekcje religii nauczyciel prowadzi wysyłając uczniom informację o planowanych pracach w           
e-dzienniku. Proszę proponować projekty, ograniczając zadania do minimum;  

6. Wgląd i ocenianie prac uczniów odbywa się przez email służbowy lub komunikator class             
dojo - sposób ustala wychowawca z rodzicami uczniów. Do korespondencji z rodzicami            
służy e-dziennik Librus; 

7. Nauczyciel obowiązany jest do prowadzenia obserwacji pracy dzieci i sprawdzenia          
wykonanych zadań. Sposób sprawdzania pracy ucznia ustala wychowawca; 

8. Uczniowie wykonują karty pracy, ćwiczenia oraz codziennie czytają 10 minut dowolny tekst            
samodzielnie lub pod okiem osoby dorosłej.  

 
 
 
 
 
 



PLAN ZAJĘĆ W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH  
 
kl 1a 
 

godzina poniedz.  wtorek środa czwartek piątek 

8-9   zajęcia  z 
wychowawcą 

  

9-9.45 praca w 
ćwiczeniach wg 
zaleceń 
wychowawcy 

praca w 
ćwiczeniach wg 
zaleceń 
wychowawcy 

praca w 
ćwiczeniach wg 
zaleceń 
wychowawcy 

praca w 
ćwiczeniach wg 
zaleceń 
wychowawcy 

informatyka 

10-10.45 praca w 
ćwiczeniach wg 
zaleceń 
wychowawcy 

praca w 
ćwiczeniach wg 
zaleceń 
wychowawcy 

praca w 
ćwiczeniach wg 
zaleceń 
wychowawcy 

 j.angielski  
p. J. Masłowska 

praca w 
ćwiczeniach wg 
zaleceń 
wychowawcy 

11-11.45 zajęcia z 
wychowawcą 

    

 
 
kl. 1b 
 

godzina poniedz.  wtorek środa czwartek piątek 

8-9      

9-9.45 zajęcia z 
wychowawcą 
 
 

praca w 
ćwiczeniach wg 
zaleceń 
wychowawcy 

praca w 
ćwiczeniach wg 
zaleceń 
wychowawcy 

zajęcia z 
wychowawcą 
 
 

informatyka 

10-10.45 język angielski 
p. E.Lorek  

praca w 
ćwiczeniach wg 
zaleceń 
wychowawcy 

praca w 
ćwiczeniach wg 
zaleceń 
wychowawcy 

praca w 
ćwiczeniach wg 
zaleceń 
wychowawcy 

praca w 
ćwiczeniach wg 
zaleceń 
wychowawcy 

11-12 praca w 
ćwiczeniach wg 
zaleceń 
wychowawcy 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



klasa 2a  
 

godzina poniedz.  wtorek środa czwartek piątek 

8-9      

9-9.45 praca w 
ćwiczeniach wg 
zaleceń 
wychowawcy 

zajęcia z 
wychowawcą 

praca w 
ćwiczeniach wg 
zaleceń 
wychowawcy 

język angielski 
p. J.Masłowska 

zajęcia z 
wychowawcą 

10-10.45 praca w 
ćwiczeniach wg 
zaleceń 
wychowawcy 

praca w 
ćwiczeniach wg 
zaleceń 
wychowawcy 

praca w 
ćwiczeniach wg 
zaleceń 
wychowawcy 

praca w 
ćwiczeniach wg 
zaleceń 
wychowawcy 

praca w 
ćwiczeniach wg 
zaleceń 
wychowawcy 

11-11.30  informatyka    

 
klasa 2b 
 

godzina poniedz.  wtorek środa czwartek piątek 

8-9      

9-9.45 praca w 
ćwiczeniach wg 
zaleceń 
wychowawcy 

praca w 
ćwiczeniach wg 
zaleceń 
wychowawcy 

praca w 
ćwiczeniach wg 
zaleceń 
wychowawcy 

język angielski 
p. J.Masłowska 

praca w 
ćwiczeniach wg 
zaleceń 
wychowawcy 

10-10.45 praca w 
ćwiczeniach wg 
zaleceń 
wychowawcy 

praca w 
ćwiczeniach wg 
zaleceń 
wychowawcy 

zajęcia 
nauczycielem 
p.A.Bieniecka + 
p.M.Sygnarowicz 

praca w 
ćwiczeniach wg 
zaleceń 
wychowawcy 

zajęcia 
nauczycielem 
p.B.Czyszczoń + 
p.M.Sygnarowicz 

11-11.30  informatyka    

 
klasa 3 
 

godzina poniedz.  wtorek środa czwartek piątek 

8-8.45     informatyka 

9-9.45 praca w 
ćwiczeniach wg 
zaleceń 
wychowawcy 

praca w 
ćwiczeniach wg 
zaleceń 
wychowawcy 

zajęcia z 
wychowawcą 

praca w 
ćwiczeniach wg 
zaleceń 
wychowawcy 

praca w 
ćwiczeniach wg 
zaleceń 
wychowawcy 

10-10.45 praca w 
ćwiczeniach wg 
zaleceń 
wychowawcy 

praca w 
ćwiczeniach wg 
zaleceń 
wychowawcy 

praca w 
ćwiczeniach wg 
zaleceń 
wychowawcy 

praca w 
ćwiczeniach wg 
zaleceń 
wychowawcy 

praca w 
ćwiczeniach wg 
zaleceń 
wychowawcy 

11-11.45 zajęcia z 
wychowawcą 

   język angielski 
p.J.Masłowska 



 
 
 

 


