
HARMONOGRAMY SPOTKAŃ NAUCZYCIELI, SPECJALISTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W OSTASZEWIE W OKRESIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ 

od 09.11.2020 r. 

Lp.  Imię i nazwisko 

nauczyciela 

Przedmiot Harmonogram 

konsultacji z 

rodzicami: 

 

Termin  konsultacji 

z uczniami: 

 

Harmonogram pracy specjalisty Formy kontaktu Ocenianie  

STATUT + modyfikacja systemu w ramach zdalnego 

nauczania 

1.  Milena 

Szyderska 

informatyka Poniedziałek 
14.00-14.30 
środa 14.00-14.30 

Poniedziałek  

14.30-15.00 

środa 14.30-15.00 

rewalidacja 
poniedziałek 
6.55-7.55 

piątek 6.55-7.55 
11.30-12.30 

dziennik 
elektroniczny, 
classroom,  e-mail 
m.szyderska@spost
aszewo.pl, 
Messenger, 
wcześniej 
umówione 
konsultacje 
stacjonarne, 
zgodnie z 
potrzebami 
rodziców i uczniów 

- w kl. I-III ocenie podlegać będą zadania wykonywane w 

czasie rzeczywistym (udostępnione przez ucznia podczas 

zajęć na Meet) oraz zadania przesłane przez uczniów lub 

rodziców poprzez pocztę elektroniczną, Messenger 

(zgodnie z możliwościami technicznymi i potrzebami) 

- w kl. IV-VIII ocenie podlegać będzie praca uczniów w 

czasie rzeczywistym  (zadania udostępnione przez ucznia 

podczas zajęć na Meet) i na classroomie oraz zadania 

przesyłane przez uczniów za pomocą poczty elektronicznej 

- w każdej klasie ocenie podlegać będzie zaangażowanie 

uczniów w wykonanie zadanej pracy 

2.  Patrycja 
Jankowska 

Język polski Poniedziałek 
15:15-16:00  

Środa 14:30-15:15  ------------------------------------------------- Dziennik 
elektroniczny 
vulcan, 
googlerooms 

Ocenianie uczniów zgodnie z PZO podanym we wrześniu. 

3.  Aleksandra 

Kontowicz 

Matematyka Poniedziałek 

1100 - 1200 

Poniedziałek 

1500 - 1600 

------------------------------------------------- Dziennik 
elektroniczny 
Spotkania wideo 
meet 
mail: 
aleksandrakontowic
z12@wp.pl 

Ocenianie uczniów zgodnie z PZO podanym we wrześniu. 

4.  Wiesława 

Urbańska  

Geografia 

Historia  

WOS 

Wtorek  

10.45 – 11.45 

 

Poniedziałek  

1130 – 1230  

 

-------------------------------------------------- e- dziennik  

platforma 

classromm , meet 

Ocenianie w/ opracowanego systemu w ramach zdalnego 

nauczania . Aneks – poprawki od 19.10.2020 

 



 

5.  Joanna Tańska  Fizyka  Czwartek 17: 00 Czwartek 17:30  ---------------------------------- Indywidualne 
konsultacje w 
formie online 
poprzez meet z 
wcześniejszym 
uprzedzeniem i 
umówieniem się na 
konsultacje poprzez 
dziennik 
elektroniczny 

 Zdalna realizacja treści z podstawy programowej odbywać 

się będzie z wykorzystaniem narzędzi wskazanych przez 

nauczyciela m.in. narzędzi Googla (Classroom, Hangouts, 

Formularz, Dysk), platformy Khan Academy oraz Quizziz, 

zasobów internetowych (m.in. cke.gov.pl, edupolis.pl, 

szloneliczby.pl, Pi-stacja, e-podręcznik, Fizyka od podstaw), 

symulacje doświadczeń (portale: fizyka w szkole, PhET, 

physicsanimations)  

 Zdalne monitorowanie i ocenianie postępów uczniów 

odbywać się będzie poprzez: 

-  testy na platformach (poprzedzonych podaniem zakresu 

materiału i terminem realizacji) – niektóre z nich (wskazane) 

będą miały postać kartkówek na ocenę, pozostałe charakter 

zaliczeniowy na „plusy” i „minusy” 

- zadania, karty pracy, zadania domowe – zadania 

przesyłane nauczycielowi przez uczniów na nośnik wskazany 

przez nauczyciela w określonym terminie np. Gmaila, 

Classroom. 

Wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są 

obowiązkowe tzn. uczeń musi je wykonać. 

Uczniowie będą otrzymywać „plusy” do aktywności za 

systematyczność, terminowość i jakoś wykonywanych 

zadań. 

 Pozostałe ustalenia są zgodne z wcześniej podanymi 

kryteriami oceniania (wrzesień 2020). 

 

6.  Aleksandra 

Przybysz 

Edukacja 

wczesnoszkolna 
Wtorek i czwartek 

12.00 -  12.45 

Poniedziałek, środa, 

piątek12.00- 12.45 

------------------------------------------------- Rozmowy 

telefoniczne 

Smsy 

E - dziennik 

Ocenie będą podlegać prace dzieci: prace pisemne, czytanie 
oraz prace plastyczne. 
Przy ocenianiu będę uwzględniała 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. 



7.  Ewelina 

Ziółkowska 

Religia Poniedziałek 

9.00-10.00 

Czwartek 
12.30-13.30 

------------------------------------------------- e-dziennik 
telefonicznie 
poczta 
elektroniczna 
e.ziolkowska@spost
aszewo.pl 
classroom 

Oceniane będą testy, praca w ćwiczeniach – w formie 

odsyłanych dokumentów i zdjęć drogą elektroniczną. 

Oceniana również będzie aktywność na zajęciach zdalnych, 

wypowiedzi ustne. 

8.  Anna 

Meszyńska 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

 

Wtorek i czwartek 

12.00 -  12.45 

Poniedziałek, środa, 

piątek12.00- 12.45 

------------------------------------------ Rozmowy 

telefoniczne 

Rozmowy na 

platformie 

classroom 

Smsy  

E - dziennik 

Ocenie będą podlegać prace dzieci: prace pisemne, czytanie 
oraz prace plastyczne. 
Przy ocenianiu będę uwzględniała 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.  Anna 

Żakowiecka-

Brucka 

j. angielski 

technika 

WDŻWR 

Wtorek 
8.45-9.30  
(w szkole) 
Piątek  
14.30-15.30 
 

Piątek 

13.30-14.30 

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

 

Telefoniczna 
Mail: a.zakowiecka-
brucka@spostasze
wo.pl 
e-dziennik 
classroom 

Projekty (długoterminowe), zadania domowe(na bieżąco), 

aktywność na zajęciach online, prace pisemne wysyłane na 

classroomie w czasie zajęć. 

10.  Ewa Kalinowska Edukacja 

wczesnoszkolna 
Wtorek i czwartek 

12.00 -  12.45 

Poniedziałek, środa, 

piątek 

12.00- 12.45 

---------------------------------------- Rozmowy 

telefoniczne 

Smsy 

 E – dziennik 

classroom 

Ocenie będą podlegać prace dzieci: prace pisemne, czytanie 
oraz prace plastyczne oraz aktywność na wideolekcjach. 
Przy ocenianiu będę uwzględniała 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.  Jolanta Siwek j. polski 

pedagog 

Poniedziałek:  

14.00- 15.00 

Wtorek:  

 13.00 – 15.00 

Poniedziałek :  

9.40 – 11.40 i  12.25- 14.00 

Wtorek: 8:00– 13.00 

Środa: 9.40- 12.40 

Czwartek: 8.40- 11.40  

Piątek: 8.00-9.50 

Kontakt 

telefoniczny, mail 

j.siwek@spostasze

wo.pl, dziennik 

elektroniczny  meet,  

We wtorki i środy 

dyżur telefoniczny w 

szkole (pedagog) 

Ocenianie zgodnie ze statutem szkoły, zgodne z  

przedmiotowymi  zasadami oceniania  ( w tym  punkt VII 

dotyczący kryteriów oceniania na zajęciach z języka 

polskiego w trybie zdalnego nauczania) 

12.  Iwona 

Szymańska 

Przyroda 

Biologia 

Plastyka 

muzyka 

Czwartek 

7 : 30 – 8 : 00 

Piątek:  

12 : 30 – 13 : 30 

---------------------------------------------- e-dziennik,  
mail: 
i.szymanska@spost
aszewo.pl, 
classroom 

Ocenianie uczniów zgodnie z PZO podanym we wrześniu. 
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13.  Monika Rosół Język 

angielski 

Wtorek 

16.15 -17.00 

Środa  

16.15-17.00 

---------------------------------------------- e-dziennik, poczta 
elektroniczna  
e-mail 
m.rosol@spostasze
wo.pl, classroom 
meet 

Testy zamieszczone na classroom 

Prace projektowe (sprawdzanie podczas zajęć) 

Zadania domowe ( sprawdzanie podczas zajęć) 

Pytanie z leksyki, gramatyki (podczas zajęć) 

Aktywność podczas zajęć. 

14.  Marzena Wójcik EDB  każdy dzień od 

godz.14.00 do 

godz.16.00,  

poniedziałek  

15.00 - 16.00 

---------------------------------------------- e-dziennika, poczty 
elektronicznej 
(adres: m.wojcik@s
postaszewo.pl) lub 
tel.501 046 224 

Przedmiotowy system oceniania, który jest uzupełnieniem 

szczegółowych warunków wynikających ze specyfiki 

nauczania na odległość : 

- rebusy, krzyżówki, ćwiczenia, kartkówki, zadania domowe 

– waga 1 

- referaty, sprawdziany – waga 2- prezentacje : do 6 stron –  

waga 1; 7 – 10 stron – waga 2, powyżej 10 stron – waga  

–prace klasowe – waga 3 

 

15.  Edyta Zajączek-

Stącel 

Matematyka Codziennie, z 

zastrzeżeniem, że 

nauczyciel ma do 

3 dni na 

odpowiedź. 

Codziennie -

postaram się 

odpowiedzieć 

maksymalnie w 

ciągu 3 dni. 

---------------------------------------------- Przez e-dziennik, a 

w razie potrzeby 

rozmowy na żywo -

przez platformę 

Google Classroom 

po wcześniejszym 

umówieniu się z 

nauczycielem. 

• Ocenianie zgodnie z aneksem obowiązującym w czasie 

zdalnego nauczania, z tym, że ze względu na to, że lekcja 

trwa 45 minut- będą przeprowadzane w trakcie zajęć 

kartkówki i prace klasowe. 

16.  Dorota 

Łukiewska 

Nauczyciel 

wspierający 

----------------------- ------------------------- w piątki o 17.00 -------------------------- ----------------------------------------------------------------------------- 

17.  p. A. Orzeł - 

Chechłowska 

chemia Poniedziałek – 

piątek 8 : 30 – 12 : 

30, 

 

Środa 13 : 00 – 15 : 

30 

------------------------------------- E-dziennik, 

Classroom, 

Email a.orzel-

chechlowska@spos

taszewo.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. 

18.  p. Łukasz 

Kontowicz 

Wychowanie 

fizyczne 

Wtorek 

8:50-9:45 

Środa 

10:40-11:35 

-------------------------------------------------- Dziennik 

elektroniczny, 

Ocenianie uczniów zgodnie z PZO podanym we wrześniu. 
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 platforma 

classroom, meet, 

19.  Marcin 

Michalski 
Wychowanie 

fizyczne 

Piątek  

10.00 – 11.00 

Piątek 

 11.00 – 12.00 

-------------------------------------------------- Kontakt 
telefoniczny, mail 
m.michalski@spost
aszewo.pl, dziennik 
elektroniczny  meet, 
 

Ocenianie zgodnie ze statutem szkoły, zgodne z  

przedmiotowymi  zasadami oceniania, modyfikacje 

dotyczące specyfiki nauczania zdalnego - osiągnięcia 

edukacyjne ucznia mogą być sprawdzane w następujących 

formach: 
1. odpowiedź ustna lub pisemna –na czacie; 
2. zadanie w formie elektronicznej -praca pisemna, test, 

quiz –na bieżąco; 

 

 


