
   
 

   
 

WSKAZANE SPOSOBÓW PRACY Z UCZNIAMI I NA ICH RZECZ - NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W 

GŁOGOWIE NA CZAS OBOWIĄZYWANIA PRACY ZDALNEJ od 25.03.2020 

l.p Im.Nazw. sposób komunikowania 
się z uczniami w celu 
przekazywania im 
informacji i uzyskiwania 
informacji zwrotnej od 
uczniów (np. e-dziennik, 
e-mail, chat moodle, czat 
Office, Teams, Outlook 
Office, platforma 
moodle, platforma e-
podęczniki inne) 
  

miejsce pracy 
(praca zdalna w 
miejscu 
zamieszkania lub 
praca na terenie 
szkoły) 
  

sposób 
monitorowania 
postępów 
uczniów (krótko) 
np.  przez e-
dziennik, 
platformę moodle, 
czat itp. 
  
proszę podać 
odrębnie dla 
przedmiotów 

sposób weryfikacji 
wiedzy i umiejętności 
uczniów,   (krótko) 
np. przez ocenę 
nadsyłanych prac, 
informację zwrotną 
od uczniów on-line, 
testy i inne formy on-
line, ocenę wytworów 
prac potwierdzonych 
zdjęciem/filmikiem, 
inne) 
proszę podać 
odrębnie dla 
przedmiotów 

sposób 
informowanie 
uczniów / rodziców 
o postępach ucznia 
w nauce, a także 
uzyskanych przez 
niego ocenach (np. 
e-dziennik, e-mail, 
chat moodle, czat 
Office, Teams, 
Outlook Office, 
platforma moodle, 
platforma e-
podęczniki 

źródła i materiały, 
w sposób możliwie 
krótki, niezbędne 
do realizacji zajęć, 
w tym 
elektroniczne, z 
których uczniowie 
lub rodzice mogą 
korzystać: 
  

          

1 Badecka 

Iwona 

 e-dziennik, e-mail, 

telefonicznie, 

Office:Teams, Outlook 

 

Praca zdalna w 

miejscu 

zamieszkania 

 

e.wczesnoszkoln

ae-dziennik, 

Office, e-mail, 

telefonicznie 

(wiadomości 

tekstowe, zdjęcia, 

wideo) 

 

 

ed. wczesnoszkolna- 

przez ocenę 

nadsyłanych prac, 

informację zwrotną, 

ocenę wytworów prac 

potwierdzonych 

zdjęciem/filmikiem 

 E-dziennik, e-mail 

 

 e-podręczniki, 

filmy i prezentacje 

z Youtube, matzoo, 

pisupisu, wordwall, 

gov.pl/web/zdalnel

ekcje, inne strony 

edukacyjne, 

  

 

 

2 Barylik 

Lidia 

 e-dziennik, Outlook Office 

 

 Praca zdalna w 

miejscu 

zamieszkania 

 Język polski: 

  e-dziennik, 

platforma Office: 

poczta 

 Poprzez ocenę 

nadsyłanych 

zadań/informację 

zwrotną 

 e-dziennik, Outlook 

Office 

 

 

https://www.gov.pl/w

eb/zdalnelekcje 

https://epodreczniki.

pl/ , materiały 



   
 

   
 

umieszczane dla klas 

na platformie 

Moodle, podręczniki 

i ćwiczenia GWO 

:KL.7, 8 ( w wersji 

tradycyjnej i 

elektronicznej), 

3 Bielawska 

Marta 

 e-dziennik, e- mail, 

Office:Teams, 

telefonicznie 

 Praca zdalna w 

miejscu 

zamieszkania 

nauczyciel 

wspomagający 

edukacja 

wczesnoszkolna- 

e-dziennik, 

telefonicznie, 

platforma Office, 

poczta e-mail 

 Ocenianie głównie w 

porozumieniu z 

nauczycielem 

wiodącym na 

podstawie informacji 

zwrotnej od rodziców, 

dzieci oraz zdjęć 

wykonywanych 

zadań 

 E-dziennik, e-mail  e-podręczniki, 

filmy i prezentacje 

z Youtube, matzoo, 

pisupisu, wordwall, 

gov.pl/web/zdalnel

ekcje, inne strony 

edukacyjne, 

Dostosowane karty 

pracy 

4 Biliński 

Andrzej 

Platforma Moodle,e-

dziennik,e-

mail,OUTLOOK,TEAMS,

MESSENGER 

Praca zdalna w 

miejscu 

zamieszkania 

Messenger,PLAT

FORMA 

MOODLE 

Czat office,teams 

platforma 

moodle,messenger  

 E-dziennik,telefon  Literatura 

fachowa,YOU 

TUBE,strony 

edukacyjne 

5 Binkowska 

Agnieszka 

 E-dziennik, platforma 

Moodle, platforama 

Office com, Teamsy,  

 Praca zdalna z 

domu 

 Język polski – e-

dziennik, 

platforma Office 

com – poczta, 

Teamsy 

Poprzez informację 

zwrotną online; 

 

 E-dziennik  Platforma Moodle, 

Office com, You 

Tube; Cda.pl 

6 Borkowska 

Ewa 

 nb           

7 Borodaj 

Kinga 
 nb           

8 Borwik 

Anna 

 Platforma Moodle, e-

dziennik, e-mail, 

 Praca zdalna w 

miejscu 

zamieszkania 

 Wspomaganie 

EDB, religii 
 Materiały 

potwierdzone, filmiki, 

 E-dziennik, 

Teams, Outlook pl 

 Strony 

edukacyjne, You 



   
 

   
 

Outlook, Teams, sms, 

Messenger 

Wychowanie 

fizyczne i 

gimnastyka 

korekcyjna, e-

mail, e- dziennik,  

platforma Moodle 

Messenger 

informacje na czacie 

przedmiotowym  

Teams,  

tube, literatura 

fachowa. 

9 Bożek 

Przemysła

w 

- Platforma Moodle, 

- e-dziennik,  

e-mail, Outlook,  

sms,  

Messenger 

 

 Praca zdalna w 

miejscu 

zamieszkania 

 

 EDB 

E-dziennik 

czat office teams 

platforma moodle, 

messenger 

 

e-dziennik 

e -mail 

 Podręcznik EDB, 

literatura fachowa, 

kanał youtube 

10 Buczek 

Alina 

 Platforma Moodle, e-

dziennik, e-mail, 

Outlook, Teams, SMS, 

Messenger 

 

 Praca zdalna w 

miejscu 

zamieszkania 

 Wspomaganie 

edukacja 

wczesnoszkolna: 

e-mail, e-

dziennik, 

platforma Moodle, 

Messenger 

 

 E-dziennik, Moodle, 

telefon, e-mail, 

Messenger 

 

 e-dziennik, 

Teams, Outlook 

 

 You tube, fimy 

edukacyjne,  

e-podręczniki, 

matzoo, 

szaloneliczby, 

gov.pl/web/zdalnel

ekcje, pisupisu, 

podręczniki i 

ćwiczenia “Oto ja 

klasa 3” 

 

11 Budzińska-

Kaftan 

Dorota 

 nb           

12 Burgiel 

Katarzyna 

 e-dziennik, e- mail, 

moodle Office:Teams, 

telefonicznie 

 

 Praca zdalna w 

miejscu 

zamieszkania 

 j.polski, e-

dziennik, 

platforma Moodle 

Informacja zwrotna 

od uczniów, 

platforma moodle 

 

 

 E-dziennik  Platforma Moodle, 

Office com, You 

Tube; Cda.pl, e-

podręczniki 



   
 

   
 

13 Chylareck

a Natalia 

 Platforma Moodle, e-

dziennik 

 Praca zdalna w 

miejscu 

zamieszkania 

 

 E-dziennik, 

platforma Moodle, 

e-mail 

 Informacja zwrotna 

od uczniów, 

platforma moodle 

 E-dziennik  Youtube, strony 

edukacyjne, e-

podręczniki 

14 Fudali 

Magdalena 

 E-dziennik, e-mail  Praca zdalna w 

miejscu 

zamieszkania 

 Logopeda, 

rewalidacja – 

przez e-dziennik 

oraz drogą 

mailową 

 Informacja zwrotna 

od rodziców, 

konsultacje 

 E-dziennik, e-mail  Strefa logopedy, 

printoteka, 

youtube, wordwall, 

karty pracy 

wysyłane drogą 

mailową 

15 Furier 

Beata 

 nb           

16 Gauza 

Urszula 

 E-dziennik, e-mail i chat 

pakietu Office (Teams, 

Outlook), Moodle 

 Praca zdalna w 

miejscu 

zamieszkania 

 Pedagog 

szkolny, 

realizowanie 

tematyki lekcji 

wychowawczych 

w klasach 7,8,5 - 

możliwość 

konsultowania 

przez e-dziennik, 

Office, Teams 

oraz drogą 

mailową 

 -Możliwość 

konsultowania przez 

e-dziennik, Office, 

Teams oraz drogą 

mailową 

 

 e-dziennik, 

Teams, Outlook, 

 Materiały 

opracowane 

samodzielnie, 

strony edukacyjne 

rekomendowane 

przez MEN, 

zasoby You Tube 

17 Grzegorek 

Małgorzata 

E – dziennik, e – mail, 

Outlook, Teams, 

Platforma Moodle 

Praca zdalna w 

miejscu 

zamieszkania 

Pedagog szkolny, 

realizowanie 

tematyki lekcji 

wychowawczych 

w klasach 5,7 i 8– 

możliwość 

konsultacji przez 

Możliwość 

konsultowania przez 

e-dziennik, Office, 

Teams 

Logopeda – 

informacje zwrotne 

od rodziców, 

możliwość konsultacji 

e-dziennik, Teams, 

Outlook 

Materiały 

opracowane 

samodzielnie, 

strony edukacyjne 

rekomendowane 

przez MEN, 

zasoby Youtube, 



   
 

   
 

e-dziennik, Office, 

Teams 

Logopeda – 

monitorowanie 

przez kontakt z 

rodzicami 

przez e-dziennik, 

Office, Teams 

karty pracy, filmiki 

instruktażowe 

18 Hartman 

Mariola 

 E-

dziennik,Outlook,Moodle

,Messenger 

 Praca zdalna w 

miejscu 

zamieszkania 

 E-dziennik,Office Moodle,telefon,Mess

enger, 

 Teams,E-dziennik  E-

podręczniki,filmy 

edukacyjne 

19 Hucaluk 

Dagmara 

 E-dziennik, Outlook, 

Moodle, Messenger, e-

mail 

 Praca zdalna w 

miejscu 

zamieszkania 

 E-dziennik, e-

mail, Messenger, 

SMS, Office 

 E-dziennik, Moodle, 

telefon, e-mail, 

Messenger 

 E-dziennik, 

Moodle, e-mail, 

telefon 

 Youtube, e-

podręczniki, filmy 

edukacyjne, 

gov.pl/web/zdalne 

lekcje, podręczniki 

Oto ja klasa 3. 

20 Hudziak 

Małgorzata 

 E-dziennik, outlook, 

platforma moodle, 

telefon, teams  

 Praca w szkole i 

w miejscu 

zamieszkania 

 E-dziennik, 

moodle, Teams  

 Potwierdzone 

filmikiem przesłane 

na mail lub przez 

bezpośrednie 

połączenia na 

taeams, 

 E-dziennik, Teams  E-podręczniki, you 

tube, skany z 

podręcznika 

tradycyjnego 

21 Jaskólska-

Pitoń 

Katarzyna 

Platforma Moodle, e-

dziennik, e-mail, 

Outlook, Teams, telefon, 

SMS, Messenger, grupy 

na FB, 

Praca zdalna w 

miejscu 

zamieszkania 

Wychowanie 

fizyczne i 

gimnastyka 

korekcyjna: 

e-dziennik,  

Messenger, 

Office- Teams, 

Outlook, 

Platforma 

Moodle, 

telefoniczny 

Potwierdzone 

materiały zdjęciem, 

filmikiem, informacja 

zwrotna w trakcie 

odbywania czatu 

Teams, lub relacji live 

na grupie FB 

e-dziennik, Teams, 

Outlook 

Literatura fachowa, 

YouTube, strony 

edukacyjne 



   
 

   
 

kontakt z 

rodzicami 

22 Karnicka 

Patrycja 

 Platforma Moodle, e-

dziennik, e-mail, 

Outlook, Teams 

 Praca zdalna w 

miejscu 

zamieszkania 

 

 j.angielski: 

Platforma 

moodle, office, e-

dziennik 

 e-dziennik, Office, 

Teams,  platforma 

Moodle. 

 

 

 e-dziennik, 

Teams, Outlook 

 

 You Tube, strony 

edukacyjne, 

 

23 Kieruńczyk 

Alina 

 platforma Moodle, e-

dziennik, Teams, 

Outlook, Class Notebook 

 

 Praca zdalna w 

miejscu 

zamieszkania 

Matematyka: 

Platforma 

moodle, Outlook, 

e – mail, e – 

dziennik, Class 

Notebook, Forms, 

e-podręczniki 

ZDW: Outlook, 

Class 

Notebook,Teams- 

spotkania on-line 

Zajęcia 

dodatkowe 

indywidualne: 

Teams i Class 

Notebook 

Koło mat: Teams, 

Outlook, Class 

Notebook  

 Matematyka: 

E-podręczniki, 

informacja zwrotna 

od uczniów on – 

line, ocena 

nadesłanych prac – 

(różna forma: 

zdjęcie, plik Word, 

skan, zadanie 

rozwiązane w Class 

Notebook)  - 

wspólna praca na 

Whiteboard 

ZDW: informacja 

zwrotna oceniająca 

wykonaną pracę 

(Teams i Class 

Notebook) 

Zajęcia dodatkowe 

indywidualne – 

informacja zwrotna 

oceniająca 

wykonaną pracę i 

wskazująca sposób 

dalszej pracy 

 Platforma moodle, 

czat moodle, e – 

dziennik, e – mail, 

Outlook, Teams 

 Przygotowane 

materiały - 

korzystanie z 

zasobów Nowa 

Era, GWO  

-strony 

edukacyjne: 

e -podręczniki, 

- matzoo.pl 

 -pistacja.tv, 

-szalone liczby, 

-matmagwiazdy.pl, 

-zeszyt 

-podręcznik  

 



   
 

   
 

(Teams - informacja 

ustna) 
 

24 Klarzyńska 

Aneta 

 nb           

25 Konsewicz 

Agnieszka 

 platforma Moodle, e-

dziennik, Teams, 

Outlook 

 praca zdalna w 

miejscu 

zamieszkania 

 historia/wos: 

Platforma 

Moodle, e-

dziennik, Teams, 

Outlok 

 e-dziennik, platforma 

Moodle, Teams, 

Outlok 

 e-dziennik, Outlok, 

platforma Moodle 

 własne, 

podręcznik, zeszyt 

ćwiczeń, strony 

edukacyjne,  e-

podręczniki 

26 Kopcińska 

Iwona 

 Platforma Moodle, e-

dziennik, Teams 

 Praca zdalna w 

miejscu 

zamieszkania 

Technika 

Platforma 

Moodle, Teams, 

e-dziennik 

 Informacja zwrotna 

przez e-dziennik, 

platformę Moodle, 

Teams 

 e-dziennik, 

platforma Moodle, 

 You Tube, strony 

edukacyjne 

proponowane 

przez MEN, 

podręczniki Mac, 

27 Krakowiak 

Marta 

 e-dziennik, Teams, 

Outlook; 

 

praca zdalna w 

miejscu 

zamieszkania 

 j.ang.: e-

dziennik, Teams, 

Outlook 

informacja zwrotna 

od uczniów przez e-

dziennik, Teams, 

Outlook; sprawdzenie 

wyników online przez 

uczniów po 

wykonaniu zadania; 

 e-dziennik, 

Teams, Outlook 

 

www.macmillan.pl/

strefa-ucznia 

diki.pl 

28 Krasicki 

Mateusz 

 E-dziennik, Office 

Teams, Moodle 

 Praca zdalna w 

miejscu 

zamieszkania 

 Informatyka –

Teams, Moodle, 

Office Outlook 

 Informacja zwrotna, 

e-dziennik, Teams, 

czat 

 E-dzienik, Teams 

Outlook 

 Materiały n-la 

29 Krystkowia

k Dorota 

 nb           

31 Kwiecińsk

a Marzena 

 e-dziennik, czat Office, 

Teams, Outlook Office, 

platforma Moodle. 

praca zdalna w 

miejscu 

zamieszkania 

e-dziennik, czat 

Office, Teams, 

Outlook Office, 

platforma Moodle. 

e-dziennik, czat 

Office, Teams, 

Outlook Office, 

platforma Moodle. 

e-dziennik, czat 

Office, Teams, 

Outlook Office, 

platforma Moodle. 

E-podręcznik na 

CD, podręcznik, 

ćwiczenia, 

ewentualne 

dodatkowe karty 

http://www.macmillan.pl/strefa-ucznia
http://www.macmillan.pl/strefa-ucznia


   
 

   
 

Ocena prac 

potwierdzonych 

zdjęciem/filmikiem. 

pracy, zasoby You 

Tube, strony 

edukacyjne (np. , 

learningapps i 

inne) 

32 Kwieciński 

Krzysztof 

 e-dziennik, e-mail, 

telefonicznie,sms 

Office:Teams, Outlook 

Platforma Moodle 

 praca zdalna z 

miejsca 

zamieszkania 

 

 e-dziennik, 

Office, Teams, 

Outlook Office, 

platforma Moodle. 

 

 e-dziennik, Office, 

Teams, Outlook 

Office, platforma 

Moodle. 

 

 e-dziennik,  Office, 

Teams, Outlook 

Office, platforma 

Moodle. 

 

 podręcznik,  

dodatkowe karty 

pracy, zasoby You 

Tube, strony 

edukacyjne (np. E-

podreczniki.pl, 

learningapps i 

inne) 

33 Magiera 

Wioleta 

e-dziennik, e-mail, 

telefonicznie, 

Office:Teams, Outlook 

  

praca zdalna z 

miejsca 

zamieszkania 

 

 

 Ed. 

Wczesnoszkolna: 

e-dziennik, e-

mail, Office, 

telefonicznie 

 

 ed. wczesnoszkolna- 

ocena prac 

potwierdzonych 

zdjęciem/filmikiem, 

rozmowa z rodzicem 

przez e-mail, telefon 

 

 E- dziennik, Office  Podręczniki i 

ćwiczenia “Oto ja”, 

zasoby You Tube, 

strony edukacyjne 

(np. E-podręczniki, 

matzoo, pispisu, 

learningapps i 

inne), dodatkowe 

karty pracy 

34 Matejczuk 

Ewa 

 nb           

35 May 

Katarzyna 

E- dziennik, moodle, 

office 

 Praca zdalna w 

miejscu 

zamieszkania 

 -  Nie oceniam,  -  Youtube, materiały 

przygotowane 

samodzielnie, filmy 

edukacyjne, 

36 Mielcarek 

Bogusław 

 Praca stacjonarna  Praca w szkole         

37 Mielcarek 

Marzena 

 nb           



   
 

   
 

38 Mikołajczyk 

Justyna 
 nb           

39 Miłek 

Aleksandr

a 

 e-dziennik, e-mail, 

platforma moodle, office 

 praca zdalna w 

miejscu 

zamieszkania 

 Historia: e-

dziennik, e- mail, 

moodle, office. 

Plastyka: e-

dziennik, moodle, 

office, e-mail. 

Doradztwo 

zawodowe: 

jedynie 

konsultacje 

 Historia: informacja 

zwrotna od uczniów 

on-line i inne formy 

on-line, ocena 

nadsyłanych prac, 

krótkie testy wiedzy i 

umiejętności, ocena 

zadań z zeszytów 

ćwiczeń (skany, 

zdjęcia); 

Plastyka: ocena 

wykonanych prac 

(zdjęcia, filmiki, 

skany) 

 e-dziennik, office, 

moodle 

 Historia i plastyka: 

strony edukacyjne, 

karty pracy 

wytworzone przez 

n-la (moodle, 

office), podręczniki 

i zeszyty ćwiczeń. 

 

Doradztwo: 

materiały 

przygotowane 

samodzielnie oraz 

udostępnione 

przez ORE 

40 Młynarczy

k Lena 

 nb           

41 Młynek 

Joanna 

E-dziennik, e-mail i chat 

pakietu Office (Teams, 

Outlook), Moodle 

praca zdalna w 

miejscu 

zamieszkania 

doradztwo 

zawodowe – 

monitorowanie 

nie dotyczy, 

jedynie 

konsultacje 

doradztwo zawodowe 

– weryfikacja wiedzy i 

ocenianie nie 

dotyczy, jedynie 

konsultacje 

zawodoznawcze 

doradztwo 

zawodowe – nie 

ma potrzeby 

informowania 

rodziców, 

możliwość 

konsultacji i 

pomocy dla 

rodziców w 

sprawach wyboru 

szkoły przez 

młodzież 

(zwłaszcza kl. 8), 

e-dziennik, email i 

Materiały 

przygotowane 

samodzielnie oraz 

udostępnione 

przez ORE  



   
 

   
 

chat Office 

(Teams, Outlook) 

42 Nowakows

ka 

Małgorzata 

e-dziennik, Outlook 

telefon/messenger 

Teams, czat Office 

 Praca zdalna w 

miejscu 

zamieszkania+ 

praca w szkole 

 Religia –

wspomaganie 

przez e-dziennik 

Teams, 

messenger   

 Religia 

wspomaganie – 

potwierdzone 

materiały zdjęciem, 

filmikiem, kontakt z 

rodzicem 

 E-dziennik, czat 

Office, Teams, 

kontakt 

telefoniczny z 

rodzicem  

 Materiały 

przekazane przez 

n-la wiodącego do 

dostosowania, 

modyfikacja, filmy 

z youtube 

rekomendowane 

przez katechetę 

43 Oszurko 

Andżelika 

 e-

dziennik,telefon,messen

ger,teams,office,email 

 Praca zdalna z 

miejsca 

zamieszkania 

 Fizyka- 

dziennik,teams 

 Zdjęcia, kontakt 

bezpośredni z 

uczniem lub 

rodzicem 

 E-dziennik,office, 

telefon 

 Materiały 

wykonane 

własnoręcznie, 

proponowane 

strony internetowe, 

podręcznik 

44 Pawlaczyk 

Paulina 

Platforma Moodle, e-

dziennik, e-mail, 

Outlook, Teams, telefon, 

SMS, Messenger 

Praca zdalna z 

miejsca 

zamieszkania 

 

Wspomaganie 

edukacja 

wczesnoszkolna: 

e-mail, e-

dziennik, 

platforma Moodle, 

Messenger 

Edukacja 

wczesnoszkolna: 

ocena wytworów prac 

potwierdzonych 

zdjęciem/filmikiem 

przesłanym na e-

mail, SMS, 

Messenger, rozmowa 

z rodzicem przez 

telefon. 

e-dziennik, e-mail, 

Outlook Office, 

platforma Moodle, 

telefon 

Podręczniki i 

ćwiczenia “Oto ja” 

klasa 3, zasoby 

You Tube, strony 

edukacyjne (np. E-

podręczniki, 

matzoo, pispisu, 

szaloneliczby, 

gov.pl/web/zdalnel

ekcje, 

lektury.gov.pl i 

inne), dodatkowe 

karty pracy. 

45 Pawluś 

Artur 

 Platforma Moodle, e-

dziennik, e-mail, 

 Praca zdalna z 

miejsca 

zamieszkania 

 Fb, messenger, 

platforma Moodle 

 czat Office, Teams, 

Outlook Office, 

E-dziennik, telefon  

 

 Materiały 

przygotowane 

samodzielnie oraz 



   
 

   
 

Outlook, Teams, telefon, 

SMS, Messenger , FB 

 

 platforma Moodle, 

Fb, messenger 

 

You tube, filmy 

edukacyjne 

46 Pieczarka 

Agnieszka 

 E-dziennik, e-mail, 

telefon, SMS, Office: 

Teams, Outlook  

platforma moodle, 

 

Praca zdalna z 

miejsca 

zamieszkania 

edukacja 

wczesnoszkolna: 

e-dziennik, e-

mail, 

telefonicznie, 

SMS Office, 

Outlook, 

platforma moodle 

Edukacja 

wczesnoszkolna - 

ocena wytworów prac 

potwierdzona 

zdjęciem/ filmikiem 

przesłanych na e-

mail, SMS 

 e-dziennik, e-mail, 

telefon, platforma 

moodle, Outlook 

 You tube, filmy 

edukacyjne,  

e-podręczniki, 

matzoo, 

szaloneliczby, 

gov.pl/web/zdalnel

ekcje, pisupisu, 

match.edu 

podręczniki i 

ćwiczenia “Oto ja 

klasa 1” 

47 Pietruszko 

Rozalia 

 nb           

48 Pociecha 

Małgorzata 

 e-dziennik, e-mail, 

telefon, SMS, Outlook, 

platforma moodle, 

Teams, Messenger 

 

 Praca zdalna w 

miejscu 

zamieszkania 

 

 edukacja 

wczesnoszkolna - 

e-dziennik, e-

mail, Office, SMS, 

Messenger, 

 e.wczesnoszkolna : 

ocena wytworów prac 

potwierdzona 

zdjęciem/ filmikiem 

przesłanych na e-

mail, SMS, 

Messenger, Office 

 

 e-dziennik, e-mail, 

Outlook Office, 

platforma Moodle 

 you tube, fimy 

edykacyjne,  

e-podręczniki, 

matzoo, pisiupisiu,  

szaloneliczby, 

gov.pl/web/zdalnel

ekcje,   podręczniki 

i ćwiczenia - Oto ja 

kl.3 

 

49 Pręda 

Katarzyna 

 nb           

50 Przewocka 

Anita 

 E – dziennik, e – mail, 

platforma moodle, 

 Praca zdalna w 

miejscu 

zamieszkania 

Platforma 

moodle, Outlook, 

 Informacja zwrotna 

od uczniów on – line, 

ocena nadesłanych 

 Platforma moodle, 

czat moodle, e – 

 Przygotowane 

materiały - 

korzystanie z 



   
 

   
 

Microsoft Office: 

Outlook, Teams 

e – mail, e - 

dziennik 

prac – zadania 

(mogą być przesłane 

zdjęcia zadań, prac)  

dziennik, e – mail, 

Outlook, Teams 

zasobów Nowa 

Era, youtube, e - 

podręczniki, 

matzoo, pistacja.tv, 

CKE, 

gov.pl/web/zdalne 

lekcje      

51 Rabęda 

Marzena 

 Platforma Moodle, e-

dziennik, Qutlook teams, 

telefon, sms, 

fb,messenger 

 Praca zdalna w 

miejscu 

zamieszkania 

 Wf-e-dziennik, 

messenger, 

office-

teams,Qutlook, 

moodle 

 Materiały 

potwierdzone zdjęcie, 

filmikiem, 

informacjami na 

czacie 

przedmiotowym i 

Teams 

 E-dziennik, teams, 

Qutlook 

 Literatura 

fachowa, Youtube, 

strony edukacyjne 

52 Raczycka 

Joanna 

 E-dziennik, e-mail, 

telefon, SMS, Office: 

Teams, Outlook  

platforma moodle, 

 

 Praca zdalna z 

miejsca 

zamieszkania 

 Wspomaganie 

edukacja 

wczesnoszkolna: 

e-dziennik, e-

mail, 

telefonicznie, 

SMS Office, 

Outlook, 

platforma moodle 

 Edukacja 

wczesnoszkolna - 

ocena wytworów prac 

potwierdzona 

zdjęciem/ filmikiem 

przesłanych na e-

mail, SMS, 

 e-dziennik, e-mail, 

telefon, platforma 

moodle, Outlook 

 You tube, fimy 

edukacyjne,  

e-podręczniki, 

matzoo, 

szaloneliczby, 

gov.pl/web/zdalnel

ekcje, pisupisu, 

podręczniki i 

ćwiczenia “Oto ja 

klasa 1” 

53 Rajzynger 

Marzena 
 e – dziennik, e – mail, 

chat moodle, platforma 

moodle, Office 

 

 praca zdalna w 

miejscu 

zamieszkania 

 

 język polski -  e 

– dziennik, e – 

mail, chat 

moodle, Teams, 

platforma moodle, 

platforma e – 

podręczniki 

 język polski – ocena 

nadsyłanych prac, 

informacja zwrotna 

od uczniów on – line, 

ocena prac 

potwierdzona 

zdjęciem, filmikiem 

e – dziennik, e – 

mail, platforma 

moodle, Office 

 

 zasoby 

nowa.era.pl, 

gov.pl/web/zdalnel

ekcje, e -

podręczniki, you 

tube 



   
 

   
 

  

54 Samborow

icz 

Agnieszka 

 platforma Moodle, 

e-dziennik, e-mail,  

Outlook, Teams 

 praca zdalna z 

miejsca 

zamieszkania 

 matematyka - 

platforma moodle, 

Outlook, e-mail, 

e-dziennik 

 matematyka - 

informacja zwrotna 

od uczniów on-line i 

inne formy on-line, 

ocena nadesłanych 

prac - rozwiązane 

karty pracy, zadania 

(mogą być przesłane 

zdjęcia prac, zadań) 

 platforma moodle, 

czat moodle,  

e-dziennik, e-mail,  

Outlook, Teams 

 przygotowane 

materiały - 

korzystanie z 

zasobów 

nowaera.pl, you 

tube, e-

podręczniki, 

matzoo, 

szaloneliczby, 

pistacjatv, 

gov.pl/web/zdalnel

ekcje 

55 Smolińska 

Monika 

 e-dziennik, Outlook, e-

mail, Telefon, 

Messenger 

 

 praca zdalna z 

miejsca 

zamieszkania 

 

 

e.wczesnoszkoln

a: e-dziennik, 

Office, e-mail, 

Messenger, 

edukacja 

wczesnoszkolna(

część 

matematyczno-

przyrodnicza) 

ZŚK - e-dziennik, 

zajęcia z 

dzieckiem z 

zagranicy - e-

dziennik, 

 ocena wytworów prac 

potwierdzonych 

zdjęciem/filmikiem, 

informacją od 

rodziców, wysłanie 

prac przez e-mail, 

Outlook,  

 

 e-dziennik, 

Outlook, kontakt 

telefoniczny z 

rodzicami 

 

 e-podręczniki, 

filmy i prezentacje 

z Youtube, 

pisupisu, matzoo 

oraz innych stron 

edukacyjnych 

 

56 Sosenko 

Joanna 

 e-dziennik, Outlook, e-

mail, rozmowy 

telefoniczne, SMS 

Messenger 

praca zdalna z 

miejsca 

zamieszkania 

 

e.wczesnoszkoln

a: e-dziennik, 

Office, e-mail, 

Messenger,  

 e.wczesnoszkolna: 

ocena wytworów prac 

potwierdzona 

 e-dziennik, e-mail, 

Outlook Office, 

platforma Moodle 

 

 e-podręczniki, 

filmy i prezentacje 

z Youtube, matzoo, 



   
 

   
 

 j. niemiecki: e-

dziennik, 

platforma Moodle, 

Outlook 

 

zdjęciem/ filmikiem 

przesłanych na e-

mail, SMS, rozmowa 

z rodzicem przez 

telefon,  

j. niemiecki: 

informacja zwrotna 

od uczniów on-line, 

ocena nadesłanych 

prac (wypełnione 

karty pracy, zadania 

wykonane w 

zeszycie), mogą być 

przesyłane zdjęcia 

prac 

 

 

pisupisu, inne 

strony edukacyjne, 

 przygotowane 

materiały: zasoby 

wydawnictwa 

Pearson, zasoby 

You 

Tube.gov.pl/zdalne

lekcje 

 

 

57 Staszków - 

Respekta 

Paulina 

E-dziennik, e-mail, 

telefon, office 365 

Praca zdalna z 

miejsca 

zamieszkania 

 e-dziennik, e-

mail, telefon 

 E-dziennik, e-mail, 

telefon, office 365 

 E-dziennik, office 

365 

 Podręczniki i 

ćwiczenia “Oto ja” 

klasa 1, zasoby 

You Tube, strony 

edukacyjne 

polecane przez 

MEN, dodatkowe 

karty pracy. 

58 Stein 

Karolina 

 L-4           

59 Śniadecka 

Karina 

 e-dziennik, platforma 

moodle, e-

 Praca zdalna z 

miejsca 

zamieszkania 

 e-mail, e-

dziennik, 

 informacja zwrotna 

od uczniów on-line-

ocena nadesłanych 

 e-dziennik, e-mail, 

platforma moodle 

Office 

 Przygotowane 

materiały: zasoby 

wydawnictwa 



   
 

   
 

mail,Office,Outlook, 

Teams, telefon 

platforma moodle, 

chat  

prac(wypełnione 

karty pracy, zadania 

wykonane w 

zeszycie) 

Pearson i 

Macmillan, zasoby 

You Tube, 

gov.pl/zdalnelekcje 

60 Śnita 

Joanna 

 e-dziennik, e-mail, 

telefon, moodle, Office, 

Teams, Outlook 

 praca zdalna z 

miejsca 

zamieszkania 

 e-dziennik, 

moodle, czat 

 ocena nadesłanych 

prac, informacja 

zwrotna od uczniów 

on-line,  

 e-dziennik, e-mail, 

moodle, Office 

 e-podręczniki, 

filmy i prezentacje 

z Yotube, strony 

edukacyjne 

polecane przez 

MEN, nowa era, e-

rys, karty pracy 

61 Tomaś 

Anna 

 E – dziennik, Outlook, e 

– mail, Moodle 

 Praca zdalna w 

miejscu 

zamieszkania 

 E – dziennik, e – 

mail, sms, Office 

 E – dziennik, e – 

mail, telefon, sms. 

Informacja zwrotna 

 E- dziennik, e – 

mail, Moodle, 

telefon, Office 

 E - podręcznik, 

filmy edukacyjne 

na Youtube, 

gov.pl/zdalne 

lekcje, szalone 

liczby, pisupisu 

oraz inne strony 

edukacyjne, 

ćwiczenia  i 

podręcznik “Oto Ja 

klasa 3” 

62 Trześniew

ska Eliza 

 e-dziennik, Outlook, e-

mail, Telefon, 

Messenger 

 

 

 Praca zdalna z 

miejsca 

zamieszkania 

 

 

 

e.wczesnoszkoln

a: e-dziennik, 

Office, e-mail, 

edukacja 

wczesnoszkolna(

część 

polonistyczno - 

społeczna) ZŚK 

 e.wczesnoszkolna: 

ocena wytworów prac 

potwierdzona 

zdjęciem/ filmikiem 

przesłanych na e-

mail, SMS, rozmowa 

telefoniczna 

 e-dziennik, e-mail, 

Outlook Office, 

platforma Moodle 

 

 

 e-podręczniki, 

filmy i prezentacje 

z Youtube, matzoo, 

pisupisu, inne 

strony edukacyjne, 

 przygotowane 

materiały: zasoby 

wydawnictwa, 

zasoby You 



   
 

   
 

Tube.gov.pl/zdalne

lekcje 

 

63 Walasek 

Izabela 

 e-dziennik, e-mail,  Praca zdalna z 

miejsca 

zamieszkania 

Etyka e-dziennik,  

historia e-

dziennik, 

   e-dziennik, sms, 

telefon 

epodręczniki.pl, 

nowa era,  

64 Walczak 

Emilia 

e-dziennik, e-mail,  

Teams, platforma 

moodle, platforma 

learningapps.org 

   

 

  

  

praca zdalna w 

miejscu 

zamieszkania 

logopedia: przez 

e-dziennik, przez 

stronę 

learningapps.org 

 e-mail, e-dziennik, 

statystyki strony 

learningapps.org 

karty pracy 

wysyłane drogą 

mailową, strony 

internetowe w tym 

strefalogopedy.pl, 

learningapps.org, 

wordwall.net/pl, 

mimowa.pl, filmu 

instruktażowe 

youtube.com, 

własne produkcje 

65 Weryszko 

Ewa 

 e-dziennik, e-

mail,Teams, platforma 

Moodle 

 praca zdalna w 

miejscu 

zamieszkania 

j.niemiecki e-

dziennik 

 e-mail,  e-dziennik  e-podręczniki, 

własne materiały 

źródłowe, 

platformy 

wydawnictw 

edukacyjnych 

66 Wiśniewska 

Maria 
 E-dziennik,poczta 

email,platforma 

Moodle,komunikator 

Teams ,Microsoft Office4 

365 

 Zdalna praca w 

miejscu 

zamieszkania 

   Nie oceniam    Filmy i materiały 

edukacyjne,własne 

materiały 

dydaktyczne  

67 Wnuk 

Małgorzata 

            

68 Wolff 

Małgorzata 

            



   
 

   
 

69 Woźny 

Agnieszka 

 e-dziennik, e-mail, 

telefon, platforma 

Moodle, outlook, Teams 

 Zdalna praca w 

miejscu 

zamieszkania 

 Platforma 

Moodle, e-

dzoennik, mail 

chemia 

 Ocena punktowa 

prac i zadań 

odsyłanych na 

platformę Moodla lub 

e-mail, komentarz do 

odsyłanych prac i 

zadań 

 E- dziennik, 

platforma Moodle 

 E-podręczniki, 

filmy i prezentacje 

na YouTube, 

scholaris, inne 

strony edukacyjne, 

własne materiały 

70 Żuber 

Kamila 

e-dziennik, e-mail, 

telefon, Outlook, 

platforma moodle, 

Teams, SMS, 

Messenger 

 

Praca zdalna w 

miejscu 

zamieszkania 

edukacja 

wczesnoszkolna - 

e-dziennik, e-

mail, Office,,SMS, 

Messenger,  

j. niemiecki - 

wspomaganie:  

e-dziennik, 

platforma moodle, 

Outlook 

 

e.wczesnoszkolna i 

j.niemiecki - 

wspomaganie: ocena 

wytworów prac 

potwierdzona 

zdjęciem/ filmikiem 

przesłanych na e-

mail, SMS, 

Messenger 

e-dziennik, e-mail, 

telefon, platforma 

moodle 

youtube, fimy 

edykacyjne,  

e-podręczniki, 

matzoo, 

szaloneliczby, 

gov.pl/web/zdalnel

ekcje, pisupisu,  

podręczniki i 

ćwiczenia Oto ja 

kl.3 

  

 

 


