Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa i Jana Działyńskich w Plewiskach
Harmonogram dystrybucji treści dydaktycznych w systemie zdalnego nauczania
Klasy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Edukacja wczesnoszkolna K Zajęcia kreatywne
Religia
Język angielski

Piątek

1

Edukacja wczesnoszkolna
Etyka

Edukacja wczesnoszkolna
Zajęcia sportowe

2

Edukacja wczesnoszkolna
Zajęcia artystyczne

Edukacja wczesnoszkolna K Edukacja wczesnoszkolna
Język angielski
Etyka

Zajęcia kreatywne
Religia

Edukacja wczesnoszkolna
Zajęcia sportowe

3

Edukacja wczesnoszkolna
Zajęcia sportowe

Zajęcia kreatywne
Religia

Edukacja wczesnoszkolna K
Zajęcia artystyczne

Edukacja wczesnoszkolna
Etyka

Edukacja wczesnoszkolna
Język angielski

Edukacja wczesnoszkolna
Zajęcia artystyczne

- Zajęcia edukacji wczesnoszkolnej, w tym kontakt za pośrednictwem platform (oznaczone K) lub działania z edukacji informatycznej, zajęcia kreatywne –
zadania przygotowują nauczyciele wychowawcy.
- Zajęcia sportowe, języka angielskiego, religii, etyki – zadania przygotowują nauczyciele uczący.
- Zajęcia artystyczne – zadania w uzgodnieniu z wychowawcami przygotowują wychowawcy świetlicy.
- Spotkania i zajęcia on-line z wychowawcą zależnie od możliwości technicznych.

4

matematyka
język angielski
plastyka
wf

język polski
język niemiecki
informatyka

historia
język angielski
muzyka
zajęcia z wychowawcą K

matematyka
język niemiecki
technika
etyka

język polski
przyroda
religia

Wykorzystanie treści podręczników i ćwiczeń oraz zadań na platformach edukacyjnych wraz z materiałami multimedialnymi zewnętrznymi
i przygotowanymi przez nauczyciela. Stwarzanie okazji do interakcji Uczeń-Nauczyciel. Spotkanie uczniów z wychowawcą on-line.
Dyżur język niemiecki dyżur K
on-line
5

język polski
język niemiecki
geografia
zajęcia z wychowawcą K

matematyka dyżur K

język polski dyżur K

przyroda dyżur K

język angielski dyżur K

Dyżur nauczyciela w celu wsparcia uczniów - o wyznaczonej godzinie
matematyka
język angielskie
plastyka
wdżr

biologia
język niemiecki
informatyka
wf

język polski
historia
religia
język angielski

matematyka
technika
muzyka
etyka

Wykorzystanie treści podręczników i ćwiczeń oraz zadań na platformach edukacyjnych wraz z materiałami multimedialnymi zewnętrznymi
i przygotowanymi przez nauczyciela. Stwarzanie okazji do interakcji Uczeń-Nauczyciel. Spotkanie uczniów z wychowawcą on-line.
język angielski dyżur K
matematyka dyżur K
Dyżur biologia, geografia dyżur K język niemiecki dyżur K
on-line
Dyżur nauczyciela w celu wsparcia uczniów - o wyznaczonej godzinie.

język polski dyżur K

6

matematyka
język angielski
muzyka
wdżr

język polski
geografia
język niemiecki
wf

język angielski
technika
plastyka
religia

matematyka
biologia
język niemiecki
informatyka

język polski
historia
zajęcia z wychowawcą K
etyka

Wykorzystanie treści podręczników i ćwiczeń oraz zadań na platformach edukacyjnych wraz z materiałami multimedialnymi zewnętrznymi
i przygotowanymi przez nauczyciela. Stwarzanie okazji do interakcji Uczeń-Nauczyciel, przygotowywanie lekcji z udziałem uczniów on-line.
Spotkanie uczniów z wychowawcą on-line.

Dyżur język niemiecki dyżur K
on-line

7

język polski K
język niemiecki
fizyka
religia
doradztwo zawodowe (7bc)

język polski, historia dyżur K matematyka dyżur K

język angielski dyżur K

biologia, geografia dyżur K

Dyżur nauczyciela w celu wsparcia uczniów o wyznaczonej godzinie
matematyka
biologia
historia
muzyka
zajęcia z wychowawcą K

język polski
język angielski
geografia
etyka

matematyka
język niemiecki
chemia
plastyka
wf

język polski
język angielski
informatyka
matematyka K

Wykorzystanie treści podręczników i ćwiczeń oraz zadań na platformach edukacyjnych wraz z materiałami multimedialnymi zewnętrznymi
i przygotowanymi przez nauczyciela. Stwarzanie okazji do interakcji Uczeń-Nauczyciel, przygotowywanie lekcji z udziałem uczniów on-line.
Spotkanie uczniów z wychowawcą on-line.

Dyżur biologia, geografia dyżur K
on-line

8

matematyka K (egzamin)
język angielski
historia
informatyka
język niemiecki

język polski, chemia dyżur K matematyka, fizyka dyżur K

język angielski, historia dyżur K

język niemiecki dyżur K

Dyżur nauczyciela w celu wsparcia uczniów - o wyznaczonej godzinie.
język polski
język angielski K (egzamin)
chemia
religia

matematyka
język niemiecki K (egzamin)
fizyka
wos

język polski
język angielski
geografia
edb
zajęcia z wychowawcą K

matematyka
język polski K (egzamin)
język niemiecki
biologia
wf

Wykorzystanie treści podręczników i ćwiczeń oraz zadań na platformach edukacyjnych wraz z materiałami multimedialnymi zewnętrznymi
i przygotowanymi przez nauczyciela. Stwarzanie okazji do interakcji Uczeń-Nauczyciel, przygotowywanie lekcji z udziałem uczniów on-line.
Spotkanie uczniów z wychowawcą, nauczycielami przedmiotów egzaminacyjnych (K) on-line.

Dyżur chemia, język polski dyżur K fizyka, matematyka dyżur K historia, wos, j. angielski dyżur K biologia, j. niemiecki dyżur K geografia dyżur K
on-line
Dyżur nauczyciela w celu wsparcia uczniów - o wyznaczonej godzinie.
Dyżur wf dyżur K
on-line
zbiorczy
dla klas
4-8

informatyka dyżur K

technika dyżur K

muzyka dyżur K

plastyka dyżur K

Dyżur nauczyciela w celu wsparcia uczniów o wyznaczonej godzinie
Dyrektor Szkoły
Robert Witkowski

