
Klasa 2af 

Arkusz pracy nauczyciela 

Imię i nazwisko nauczyciela: KAMILA GUTOWSKA KRAWCZYK 

Lp. Zagadnienia do pracy Ustalenia 

1) propozycje przewidywanych 

sposobów komunikowania się z 

uczniami w celu przekazywania im 

informacji i uzyskiwania informacji 

zwrotnej od uczniów, np. dziennik 

elektroniczny  

 

-dziennik elektroniczny- Vulcan 

-platforma szkolna- Google Suit 

- kontakt telefoniczny w przypadku uczniów 

bez dostępu do Internetu 

2) przewidywane miejsce pracy- praca 

zdalna w miejscu zamieszkania  

 

Praca w miejscu zamieszkania 

Nazwa przedmiotu: edukacja wczesnoszkolna 

Klasa IIA- Filia  

3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 

 

- konsultacje indywidualne codzienne 

wykorzystując wskazane formy kontaktu w 

godzinach 8-15 

4) zakres treści nauczania do 

zrealizowania w ramach nauczanych 

przedmiotów lub innych zajęć 

w poszczególnych oddziałach w 

okresach: 
a) od 15 kwietnia do 17 kwietnia 

br., 

b) od 20 kwietnia do 24 kwietnia 

br.  

 

a) realizacja bloku tematycznego „SZTUKA 

JEST WSZĘDZIE” – treści według programu 

nauczania: Spotkanie z Andersenem, 

Brzydkie Kaczątko, Jak mnożymy? Jak 

dzielmy?  

b) realizacja bloku tematycznego „ SZTUKA 

JEST WSZĘDZIE „– treści według programu 

nauczania: Jak mnożymy? Jak dzielmy?” , 

Pisanie własnych opowieści , Nazwy 

dźwięków, Zasady ortograficzne  

 

 

Nazwa przedmiotu: język angielski 

Klasa 2a 

3) proponowane formy i terminy konsultacji 

z uczniami i rodzicami 

 

Dziennik elektroniczny, poczta służbowa, 

platforma G Suite. Terminy konsultacji: 

poniedziałki i piątki g. 9:00-12:00 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

a) od 15 kwietnia do 17 kwietnia br., 

b) od 20 kwietnia do 24 kwietnia br.  

15-17.04: Favourite things – słuchamy i 

recytujemy wierszyk oraz rysujemy 

ulubione rzeczy. 

 

20.24.04: The toy shop – słuchamy 

historyjki obrazkowej, czytamy i 



odgrywamy ją, ćwiczymy nazwy 

przedmiotów. 

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela: Marek Ruciński 

Lp. Zagadnienia do pracy Ustalenia 

1) propozycje przewidywanych sposobów 

komunikowania się z uczniami w celu 

przekazywania im informacji i 

uzyskiwania informacji zwrotnej od 

uczniów, np. dziennik elektroniczny  

 

Classroom, mesenger, vulcan  

2) przewidywane miejsce pracy- praca 

zdalna w miejscu zamieszkania  

 

praca zdalna w miejscu zamieszkania  

 

 

Nazwa przedmiotu: Religia  

Klasa I-III 

3) proponowane formy i terminy konsultacji 

z uczniami i rodzicami 

 

Classroom, mesenger, vulcan  

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

a) od 15 kwietnia do 17 kwietnia br., 

b) od 20 kwietnia do 24 kwietnia br.  

 

a) Niedziela Miłosierdzia Bożego,  
b) Święta Siostra Faustyna,  

Obraz ``Jezu ufam Tobie” 

 

 


