
HARMONOGRAMY SPOTKAŃ NAUCZYCIELI, SPECJALISTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ, W OSTASZEWIE 

W OKRESIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ 

Lp.  Imię i nazwisko 
nauczyciela 

Przedmiot Harmonogram 
konsultacji z rodzicami: 
 

Termin  konsultacji z 
uczniami: 
 

Harmonogra
m pracy 
specjalisty 

Formy kontaktu Ocenianie  
STATUT + modyfikacja systemu w 
ramach zdalnego nauczania 

1.  Agnieszka 
Bukowska
  

Przyroda/ 
biologia 

poniedziałek: 

16:30-17:00 

 

Poniedziałek i czwartek 
9:30-10:00 
 

---------------------
----------------- 

Wideo (wideo, w aplikacji 

Meet), po uprzednim 

umówieniu się z 

nauczycielem przez e-

dziennik, 

konsultacje e-mail 

a.bukowska@spostaszew

o.pl, 

odpowiadanie na maile 
na bieżąco. 

 

2.  Alicja Ciesielska Oddział 
przedszkolny 

Cały czas na bieżąco 
Przez cały tydzień 

Cały czas na bieżąco 
Przez cały tydzień 

---------------------
---------------- 

Rozmowy telefoniczne 
smsy 
Wiadomości na 
whatsupp i massenger 
E – dziennik 
Email 
a.ciesielska@sposyaszew
o.pl 

------------------------------------------------ 

3.  p. Sylwia 

Kalbarczyk 

biblioteka Cały czas na bieżąco 
Przez cały tydzień 

Cały czas na bieżąco 
Przez cały tydzień 

---------------------
----------------- 

Email 
s.kalbarczyk@sposyaszew
o.pl 

------------------------------------------------- 

4.  p. Ewa 

Kalinowska 

Edukacja  
wczesnoszkol
na 

poniedziałek 12.00-14.00 
wtorek  12.00-14.00 
środa  12.00-14.00 
czwartek  12.00-14.00 
piątek  12.00-14.00 

poniedziałek 11.30-13.00 
wtorek  11.30-13.00 
środa  11.30-13.00 
czwartek  11.30-13.00 
piątek  11.30-13.00 

---------------------
----------------- 

Rozmowy telefoniczne 
Smsy 
Wiadomości na 
whatsupp i massenger 
Wiadomości przez 
classroom 
E – dziennik 
Email 
e.kalinowska@sposyasze
wo.pl 

 Ocenie będą podlegać prace dzieci 
prace pisemne oraz prace plastyczne 

 Przy ocenianiu będziemy 
uwzgledniać zaangażowanie w 
pracę, systematyczność i wkład w 
pracę 

 Dzieci mogą przesyłać wskazane 
prace do nauczyciela. Reszta prac 



zostanie zebrana i oceniona po 
powrocie dzieci do szkoły. 

5.  p. Łukasz 

Kontowicz 

Wychowanie 
fizyczne 

poniedziałek - piątek – 1000 
– 1100 

codziennie 
 w godz. 800 – 1300 

---------------------
---------------- 

e mail -
l.kontowicz@spostaszew
o.pl 
tel. 504-057-601 

 nagranie 2-3 minutowej rozgrzewki ; 

 rozwiązanie różnorodnych form 
quizów i testów, krzyżówek 
sportowych 

 ułożenie jadłospisu zdrowego trybu 
życia – edukacja zdrowotna 

6.  p. Roman 

Kowalkowski 

Fizyka Przez cały tydzień na 
bieżąco 

Przez cały tydzień na 
bieżąco 

---------------------
---------------- 

Rozmowy telefoniczne 
506914604 
Email 
r.kowalkowski@spostasze
wo.pl 

 Wprowadzenie tylko dwóch 
poziomów wag ocen do 1 i 2 

7.  p. Dorota 

Łukiewska 

Nauczyciel 
wspierający 

poniedziałek 16.00 Na bieżąco w ramach 
potrzeb 

---------------------
----------------- 

Rozmowy telefoniczne 
502220863 
Email 
d.lukiewska@spostaszew
o.pl 

--------------------------------------------- 

8.  p. Anna 

Meszyńska 

Edukacja  
wczesnoszkol
na 

poniedziałek 12.00-14.00 
wtorek  12.00-14.00 
środa  12.00-14.00 
czwartek  12.00-14.00 
piątek  12.00-14.00 

poniedziałek 11.30-13.00 
wtorek  11.30-13.00 
środa  11.30-13.00 
czwartek  11.30-13.00 
piątek  11.30-13.00 

---------------------
----------------- 

Rozmowy telefoniczne 
Smsy 
Wiadomości na 
whatsupp i massenger 
Wiadomości przez 
classroom 
E – dziennik 
Email 
a.meszynska@spostasze
wo.pl 

 Ocenie będą podlegać prace dzieci 
prace pisemne oraz prace plastyczne 

 Przy ocenianiu będziemy 
uwzgledniać zaangażowanie w 
pracę, systematyczność i wkład w 
pracę 

 Dzieci mogą przesyłać wskazane 
prace do nauczyciela. Reszta prac 
zostanie zebrana i oceniona po 
powrocie dzieci do szkoły. 

9.  p. Marcin 

Michalski 

Wychowanie 
fizyczne 

Poniedziałek 15:00-16:00 
Środa 11.00-12.00 

Środa 15.00-16.00 ---------------------
----------------- 

e dziennik, e mail 
m.michalski@spostaszew
o.pl, 
 telefon, messenger 
 

 

10.  p. Aleksandra 

Przybysz 

Edukacja  
wczesnoszkol
na 

poniedziałek 12.00-14.00 
wtorek  12.00-14.00 
środa  12.00-14.00 

poniedziałek 11.30-13.00 
wtorek  11.30-13.00 
środa  11.30-13.00 

---------------------
----------------- 

Rozmowy telefoniczne 
Smsy 

 Ocenie będą podlegać prace dzieci 
prace pisemne oraz prace plastyczne 

https://poczta.wp.pl/k/
https://poczta.wp.pl/k/
mailto:m.michalski@spostaszewo.pl
mailto:m.michalski@spostaszewo.pl


czwartek  12.00-14.00 
piątek  12.00-14.00 

czwartek  11.30-13.00 
piątek  11.30-13.00 

Wiadomości na 
whatsupp i massenger 
Wiadomości przez 
classroom 
E – dziennik 
Email 
a.przybysz@spostaszewo.
pl 

 Przy ocenianiu będziemy 
uwzgledniać zaangażowanie w 
pracę, systematyczność i wkład w 
pracę 

 Dzieci mogą przesyłać wskazane 
prace do nauczyciela. Reszta prac 
zostanie zebrana i oceniona po 
powrocie dzieci do szkoły. 

11.  p. Agnieszka 

Perduta - Pilarska 

Matematyka Czwartek 16.00 – 17.00 
(VIII) 
Piątek 13.00 – 14.00 (IV) 
Piątek 14.00 – 15.00 (V) 

Wtorek 13.00 – 14.00 (IV, 
V) 
Środa 16.00 – 17.00 (VIII)  

---------------------
----------------- 

E-dziennik, 
Telefon komórkowy – 
prywatny, 
Smsy, 
Classroom 
Służbowy mail a.perduta-
pilarska@spostaszewo.pl 

 

12.  p. Jolanta Siwek Język polski 
pedagog 

Poniedziałek 14:00-15:00 
Środa 10.00-11.00 

Środa  14.00 -15.00 poniedziałek 
10.00-13.00 
wtorek 10.00-
12.00 
środa 11.00-
12.00 
czwartek 10-
13.00 
piątek 11.00-
13.00 

E-dziennik, 
Telefon komórkowy – 
prywatny, 
Smsy, 
Classroom 
Służbowy mail 
j.siwek@spostaszewo.pl 

 

13.  p. Marta Szczęsna muzyka poniedziałek 13.00-14.00 
wtorek 13.00-14.00 
środa 13.00-14.00 
czwartek 13.00-14.00 
piątek 13.00-14.00 

4 klasa: 
 czwartek 10.00-12.15 
5 klasa: 
 piątek 11.00-13:. 
6 klasa:  
wtorek 12:00-14:15 
7 klasa:  
poniedziałek 14.00-16.15 

---------------------
----------------- 

kontakt telefoniczny  
poczta służbowa 
m.szczesna@spostaszewo
.pl 

 Wypełnianie przesłanych kart pracy, 

 Uzupełnianie notatek w zeszycie 

(przesyłanych w formacie doc) 

 Wykonywanie zadań wynikających z 

realizacji tematu- prezentacje, 

plakaty, itp. 

14.  p. Milena 

Szyderska 

informatyka poniedziałek 14.00-15.00 
środa 10.45-11.45 
piątek 14.00-15.00 

poniedziałek 13.00-14.00 
środa 11.45-12.45 
piątek 13.00-14.00 

---------------------
---------------- 

e-dziennik, classroom, 
Messenger, telefon, 
email 
m.szyderska@spostaszew
o.pl 
 

 ocenie podlegać będzie praca 
uczniów na classroom oraz zadania 
zadane poza classroom umieszczone 
na stronie internetowej szkoły w 
zakładce E-learning i dzienniku 
elektronicznym 



 w kl. I-III ocenie podlegać będą 
zadania przesłane przez rodziców 

 ocenie podlegać będzie 
zaangażowanie 

15.  p. Magda 

Tybuszewska 

j. niemiecki 
plastyka 
technika 

czwartki  09.00 - 10:00  ---------------------
----------------- 

Wiadomości e-dziennik 
na bieżąco po ustaleniu 
terminu z uczniem na 
platformie classroom 
 

 aktywność na platformie classroom 

 przesłane prace domowe 
 przesłane zadania dodatkowe 

16.  p. Edyta Wojdyga 

- Sadłowska 

j.polski Poniedziałek 8.00 – 8.20  
Środa 13.00 – 13.20 

Poniedziałek 0 – 8.45 
Środa 13.20 – 13.45 
 

---------------------
----------------- 

e-dziennik, classroom,  
email e.wojdyga-
sadlowska@spostaszewo.
pl 
 

 Pisemne prace wykonywane w domu 

i przesyłane do nauczyciela 

 praca stylistyczna (wypracowanie) 

 krótka praca pisemna np. notatka z 

lekcji, kilkuzdaniowa wypowiedź na 

postawione pytanie 

 ćwiczenia z kształcenia językowego 

 inne, podane przez n-la 

 Zadania praktyczne  

 Projekty, nagrania, plakaty, albumy 

itp. (prace materialne np. lapbooki 

ocenione zostaną po przekazaniu 

nauczycielowi w ustalonej, 

bezpiecznej dla obu stron formie po 

ustabilizowaniu się sytuacji 

epidemiologicznej) 

 Prace domowe i notatki wykonywane 

w zeszycie przedmiotowym (ocenione 

po przekazaniu nauczycielowi w 

ustalonej, bezpiecznej dla obu stron 



formie po ustabilizowaniu się sytuacji 

epidemiologicznej) 

 Zadania w zeszycie ćwiczeń (ocenione 

po przekazaniu nauczycielowi w 

ustalonej, bezpiecznej dla obu stron 

formie  po ustabilizowaniu się sytuacji 

epidemiologicznej) 

 Zadania dodatkowe 

17.  p. Marzena 

Wójcik 

EDB piątek 16.00 - 17.00 każdy dzień 14.00 - 16.00 ---------------------
---------------- 

Email 
m.wojcik@spostaszewo.p
l 
e-dziennika)                                      
tel.501 046 224. 

 rebusy, krzyżówki, ćwiczenia – waga 
1 

 referaty – waga 2 

 prezentacje : do 6 stron - waga 1;  7 
– 10 stron – waga 2, powyżej 10 
stron – waga 3. 

18.  p. Wiesława 

Urbańska 

Historia 
Geografia 
WOS 

poniedziałek 12.00-13.00 
wtorek 16.00-17.00 
środa 9.00-10.00 
czwartek 15.00-16.00 
piątek 13.00-14.00 

poniedziałek 12.00-13.00 
wtorek 16.00-17.00 
środa 9.00-10.00 
czwartek 15-16.00 
piątek 13.00-14.00 

---------------------
----------------- 

E-dziennik 
smsy 
telefon komórkowy -  
prywatny 
Email służbowy-  
w.urbanska@spostaszew
o.pl 
Classroom 
 

 Ocenie będą podlegać pisemne prace 
uczniów oraz projekty, prezentacje 

 Ocenie będzie podlegać 
systematyczne prowadzenie notatek 
w zeszycie, które są odpowiedziami 
na zadane pytania związane z 
tematem.  

 Ocenie podlegać będzie 
systematyczne wykonywanie 
powierzonych zadań 

 Podczas nauczania stosuje się 
zalecenia dla uczniów o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych. 

 Część prac będzie wysyłana drogą 
elektroniczną i oceniania na bieżąco.  
Pozostałe prace zostaną zebrane i 
ocenione po powrocie uczniów do 
szkoły. 

 W czasie zdalnego nauczania nie 
przeprowadzane są sprawdziany. 

 Nauczyciel stosuje  w nauczaniu 
zarządzenie nr26 /2019/2020 

mailto:m.wojcik@spostaszewo.pl
mailto:m.wojcik@spostaszewo.pl


Dyrektora Szkoły Podstawowej w 
Ostaszewie &15,16 oraz załączniki 
do w/w zarządzenia tj. 7,8,9  

19.  p.Edyta Zajączek - 

Stącel 

matematyka codziennie codziennie ---------------------
----------------- 

email e.zajaczek-
stacel@spostaszewo.pl  
Classroom (postaram się 
odpowiedzieć 
maksymalnie w ciągu 3 
dni)  
 

 wysoka aktywność ucznia na 
zajęciach poprzez merytoryczne 
włączanie się do dyskusji premiowane 
będzie plusem – trzy plusy składają się 
na ocenę bardzo dobrą za pracę na 
lekcji, 

 za dodatkowe zadania domowe  o 
podwyższonym stopniu trudności i 
projekty związane z tematyką 
matematyczną uczeń może otrzymać 
ocenę celującą, 

 dodatkowe zadania domowe mogą 
być również premiowane plusem – 
cztery plusy składają się na ocenę 
bardzo dobrą, 

 obszerniejsze zadania domowe będą 
punktowane zgodnie z opisem 
zamieszczonym na pracy 

20.  p. Anna 

Żakowiecka - 

Brucka 

Język 
angielski 
WDŻWR 

poniedziałek 16.00-17.00 
wtorek 16.00-17.00 
środa 16.00-17.00 
czwartek 16.00-17.00 
piątek 16.00-17.00 

poniedziałek 10.00-11.00 
wtorek 11.00-12.00 
środa 13.0-14.00 
czwartek  13.0-14.00 
piątek 13.00-14.00 

---------------------
----------------- 

messenger 
classroom 
Email a.zakowiecka-
brucka@spostaszewo.pl 
E-dziennik 
 

 Ocenie będą podlegać pisemne prace 
uczniów oraz projekty 

 Ocenie będzie podlegać 
systematyczne prowadzenie notatek 
w zeszycie oraz systematyczne 
wykonywanie powierzonych zadań 

 Część prac będzie wysyłana drogą 
elektroniczną i oceniania na bieżąco.  
Pozostałe prace zostaną zebrane i 
ocenione po powrocie uczniów do 
szkoły (uczniowie mają obowiązek 
stworzenia teczek, w których będą te 
prace przechowywać) 



21.  p. Ewelina 

Ziółkowska 

religia Poniedziałek 12.00 – 13.00 
Czwartek 12.00 – 13.00 

Wtorek 13.00 -14.00 ---------------------
---------------- 

E-dziennik, 
Classroom, 
Email 
e.ziolkowska@spostasze
wo.pl, 
telefonicznie 

 Uczeń podejmuje aktywności 

określone przez nauczyciela za 

pomocą narzędzi internetowych: 

dziennik elektroniczny, e-learning, 

classroom, które potwierdzają 

zapoznanie się ze wskazanym 

materiałem i dają podstawę do 

oceny pracy ucznia 

 Uczeń jest oceniany na podstawie 

przesłanych nauczycielowi drogą 

elektroniczną efektów swojej pracy 

np. zdjęć, prezentacji, testów, 

opracowań itp. 

 Na ocenę wpływa terminowość 

wykonania zadań przez ucznia 

 

22.  p. A. Orzeł - 

Chechłowska 

chemia Poniedziałek – piątek 8 : 30 
– 12 : 30, 
 

Środa 13 : 00 – 15 : 30 ---------------------
---------------- 

E-dziennik, 
Classroom, 

Email a.orzel-
chechlowska@spost
aszewo.pl 
Telefonicznie 500431569 

 Ocenianie zgodnie ze STATUTEM 
SZKOŁY 

 Uczeń podejmuje aktywności 
określone przez nauczyciela za 
pomocą narzędzi internetowych: 
dziennik elektroniczny, e-learning, 
classroom, które potwierdzają 
zapoznanie się ze wskazanym 
materiałem i dają podstawę do 
oceny pracy ucznia 

 Uczeń jest oceniany na podstawie 
przesłanych nauczycielowi drogą 
elektroniczną efektów swojej pracy 
np. zdjęć, prezentacji, testów, 
opracowań itp. 

 Na ocenę wpływa terminowość 
wykonania zadań przez ucznia 

 

 

mailto:e.ziolkowska@spostaszewo.pl
mailto:e.ziolkowska@spostaszewo.pl

