
Zasady kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Łokietka                

w Brześciu Kujawskim w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i 

placówekoświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniemCOVID-19. 

1. Od 25 marca do 24maja 2020 roku proces nauczania w Szkole Podstawowej nr 1 w 

Brześciu Kujawskim jest realizowany w sposób zdalny z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość. W przypadku wystąpienia trudności przy użyciu ww. 

wychowawca po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły i rodzicami ucznia określa inny 

sposób kształcenia. 

2. Nauczanie większości obowiązkowych przedmiotów jest realizowanez 

wykorzystaniem rekomendowanej przez MEN Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej 

udostępnionej pod adresem www.epodreczniki.pl (zdalnegogov.pl), Centralnej i 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, pasm edukacyjnych programów Telewizji 

publicznej I Polskiego Radia, zdalnychlekcji prowadzonych przezKujawsko-Pomorską 

e-Szkołę, elektronicznej obudowy programu przez wydawnictwa oraz innych platform 

edukacyjnych, które wynikają z potrzeb kształcenia. 

3.  Korzystanie z głównego narzędzia informatycznego, www.epodreczniki.pl, jest 

poprzedzone założeniem kont uczniów i nauczycieli, z wykorzystaniem systemu Sio, 

w celu monitorowania postępów w nauce i umiejętności uczniów, w tym także 

uzyskanych przez nich ocen. Informacja dotycząca ww. znajduje się w dzienniku 

elektronicznym prowadzonym przez szkołę. W celu kontaktu czy konsultacji 

nauczyciela z uczniami i rodzicami wykorzystuje się także klasowe skrzynki                    

e-mailowe orz dziennik elektroniczny. 

4. 4. Uczniowie realizują zajęcia z uwzględnieniem zasad higieny pracy, możliwości 

psychofizycznych i zasad bezpieczeństwa korzystania z Internetu. 

Dla edukacji obowiązkowych  w klasach I-III  ustala się tygodniowy plan nauczania: 

 

Klasa Rodzaj edukacji Liczba godzin 

Klasa I Edukacja wczesnoszkolna - 15 

Język angielski - 2 

Edukacja informatyczna- 1 

Wychowanie fizyczne- 1 

Muzyka- 1 

Plastyka- 1 

Religia -1 
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Klasa II Edukacja wczesnoszkolna - 15 

Język angielski - 2 

Edukacja informatyczna- 1 

Wychowanie fizyczne- 1 

Muzyka- 1 

Plastyka- 1 

Religia -1 
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Klasa III Edukacja wczesnoszkolna - 16 

Język angielski - 2 

Edukacja informatyczna- 1 

Wychowanie fizyczne- 1 

Muzyka- 1 

Plastyka- 1 

Religia -1 

23 

 

Dla przedmiotów obowiązkowych w klasach IV – VIII ustala się tygodniowy ramowy 

plan nauczania: 

 

Klasa Przedmioty i liczba godzin Łączna liczba godzin 

Klasa IV Język polski-4 

Matematyka-4 

Język angielski-3 

Przyroda-1 

Historia-1 

Plastyka-1 

Technika-1 

Muzyka-1 

Informatyka-1 

Wychowanie fizyczne-4 

Religia-1 
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Klasa V Język polski-4 

Matematyka-4 

Język angielski-2 

Biologia-1 

Geografia-1 

Historia-1 

Plastyka-1 

Technika-1 

Muzyka-1 

Informatyka-1 

WDŻ- 1 

Wychowanie fizyczne-4 

Religia-1 

23 

Klasa VI Język polski-4 

Matematyka-4 

Język angielski-2 

Biologia-1 

Geografia-1 

Historia-1 

Plastyka-1 

Technika-1 

Muzyka-1 

Informatyka-1 

WDŻ- 1 

Wychowanie fizyczne-4 

Religia-1 
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Klasa VII Język polski-4 

Matematyka-3 

Język angielski-2 

Język niemiecki-1 

Biologia-1 

Geografia -1 

Historia-1 

Fizyka -1 

Chemia-1 

Plastyka-1 

Muzyka-1 

Informatyka-1 

Wychowanie fizyczne-4 

Religia-1 

23 

Klasa VIII Język polski-4 

Matematyka-3 

Język angielski-2 

Język niemiecki-1 

Biologia-1 

Geografia -1 

Historia-1 

Fizyka-1 

Chemia-1 

WOS-1 

EDB-1 

Informatyka-1 

Wychowanie fizyczne-4 

Religia-1 
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Uczniowie klas VIII pracują on-line z arkuszami egzaminacyjnymi z języka polskiego, 

matematyki i języka angielskiego udostępnionymi przez Centralną Komisję 

Egzaminacyjną (cke.gov.pl). 

 

Ustala się tygodniowy plan zajęć obowiązkowych; 

- dla klas I-III zgodnie z obowiązującym planem lekcji, 

- dla klas IV-VIII: 

 

Plan pracy zdalnej klasy IVa 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

j. polski historia w-f j. angielski j. polski 

plastyka j. angielski matematyka w-f matematyka 

matematyka muzyka technika informatyka WDŻ 

przyroda religia j. polski j. polski j. angielski 

w-f w-f  matematyka  

 

 

 



Plan pracy zdalnej klasy IVb 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

j. polski w-f matematyka j.polski matematyka 

plastyka historia informatyka matematyka technika 

matematyka j. angielski j.polski j.angielski j.polski 

przyroda muzyka w-f WDŻ w-f 

 religia    

 

Plan pracy zdalnej klasy Va 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

biologia religia j. polski w-f geografia 

w-f muzyka w-f j. polski WDŻ 

plastyka j. angielski technika Informatyka matematyka 

j. polski w-f matematyka matematyka j. polski 

matematyka historia  j. angielski  

 

Plan pracy zdalnej klasy Vb 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

w-f historia matematyka geografia j.polski 

j.polski j. angielski technika matematyka matematyka 

plastyka muzyka polski informatyka WDŻ 

matematyka religia w-f j.polski w-f 

biologia w-f   j. angielski 

 

Plan pracy zdalnej klasy Vc 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

j.polski historia w-f j. angielski j. polski 

plastyka muzyka matematyka matematyka matematyka 

matematyka w-f technika informatyka WDŻ 

biologia j. angielski j. polski j. polski geografia 

w-f  religia w-f  

 

Plan pracy zdalnej klasy VIa 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

biologia religia w-f matematyka Geografia 

matematyka muzyka j. polski j. polski WDŻ 

w-f j. angielski technika informatyka matematyka 

j. polski historia matematyka w-f j. polski 

plastyka w-f  j. angielski  

 

 

 

 

 

 

 



Plan pracy zdalnej klasy VIb 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

w-f historia matematyka j. angielski j. polski 

j. polski j. angielski technika matematyka matematyka 

plastyka w-f j. polski informatyka WDŻ 

muzyka religia w-f j. polski geografia 

biologia matematyka  wf  

 

 

Plan pracy zdalnej klasy VIc 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

plastyka w-f technika informatyka matematyka 

w-f j. angielski j. polski matematyka biologia 

matematyka historia matematyka j. polski j. polski 

geografia religi w-f w-f WDŻ 

j. polski muzyka  j. angielski  

 

 

Plan pracy zdalnej klasy VId 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

matematyka j. polski historia plastyka j. polski 

j. polski j. angielski j. angielski technika w-f 

geografia matematyka muzyka j. polski matematyka 

 w-f w-f matematyka biologia 

 informatyka religia w-f  

 

 

Plan pracy zdalnej klasy VIIa 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

j. angielski matematyka w-f biologia matematyka 

w-f j. niemiecki chemia j. angielski j. polski 

matematyka fizyka j. polski w-f muzyka 

j. polski geografia religia j. polski informatyka 

  historia plastyka w-f 

 

 

Plan pracy zdalnej klasy VIIb 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

w-f matematyka j. angielski fizyka j. niemiecki 

chemia j. polski w-f plastyka matematyka 

j. polski muzyka matematyka w-f biologia 

religia informatyka polski j. angielski geografia 

historia w-f  j. polski  

 

 

 

 



Plan pracy zdalnej klasy VIIc 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

matematyka fizyka matematyka j. angielski w-f 

muzyka w-f j. niemiecki j. polski chemia 

j. polski plastyka biologia matematyka religia 

informatyka j. polski geografia w-f j. polski 

w-f j. angielski   historia 

 

Plan pracy zdalnej klasy VIIIa 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

j. angielski j. niemiecki w-f j. angielski informatyka 

w-f matematyka j. polski biologia matematyka 

matematyka fizyka historia w-f Wos 

j.polski geografia religia Edb j. polski 

  chemia j. polski w-f 

 

Plan pracy zdalnej klasy VIIIb 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

matematyka j. angielski j. niemiecki w-f j. angielski 

w-f fizyka geografia j. polski matematyka 

j. polski Edb matematyka chemia w-f 

informatyka j. polski biologia religia j. polski 

Wos  w-f historia  

 

Plan pracy zdalnej klasy VIIIc 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

chemia j. angielski j. polski wf informatyka 

j.polski w-f w-f Edb j. angielski 

religia j.polski Wos j. niemiecki j.polski 

matematyka historia fizyka biologia matematyka 

  matematyka geografia w-f 

 

Do poinformowania uczniów i rodziców o tygodniowym planie zajęć dydaktycznych 

zobowiązuje się wychowawcę klasy. 

 

5. Wychowawcy klas I-III informują rodziców o dostępnych materiałach oraz sposobach 

i formach ich realizacji przez dziecko w domu. Każdy wychowawca indywidualnie 

kontaktuje się z rodzicami i uczniami swojej klasy dostosowując pracę do potrzeb i 

możliwości  klasy.   

6. Nauczyciele maja obowiązek dostosowania dotychczas realizowanych programów 

nauczania do aktualnych warunków związanych z realizacją zdalnego nauczania , a w 

przypadku uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczna do realizacji 

zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach wydanych przez PPP. 

7. Uczniowie mają obowiązek rozliczania się z wykonanych prac w terminie 7 dni. 

8. W szkole nauczyciele rewalidacji zobowiązani są do przeprowadzenia 1 godziny 

tygodniowe  z każdym uczniem. 



9. Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, nauczyciele świetlicy i biblioteki wspierają 

rodziców w zakresie: 

- sposobu organizacji dzieciom warunków do nauki w domu 

- motywowania i wspierania dzieci do systematycznego uczenia się poza szkoła 

- zachowania bezpieczeństwa w sieci. 

10. Ustala się sposób dokumentowania uczeń/nauczyciel poprzez dziennik elektroniczny, 

platformy edukacyjne, komunikatory. 

11. W celu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania wprowadza się kartę 

monitorowania zdalnego nauczania, którą można pobrać ze strony e-dziennika.  Kartę 

wypełnia nauczyciel każdego dnia i przesyła  dyrektorowi lub wicedyrektorowi. 

 

 

 

 

 


