
materaiły zamieszczone na 

Zintegroawnej Platformie 

Edukacyjnej umieszczonej pod 

adresem e.podreczniki.pl

materiały udostępnione na 

stronach internetowych urzędu 

obsługującego ministra 

właściwego do spraw oświaty 

iwychowania, stronach 

internetowych jednostek 

podległych temu ministrowi lub 

przez niego nadzorowanych, w 

tym na stronach internetowych 

Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej i okręgowych 

komisji egzaminacyjnych

materiały prezentowane w 

programach publicznej telewizji 

i radiofonii

inne materiały (proszę o podanie)

przez podejmowanie przez 

ucznia aktywności określonych 

przez nauczyciela, 

potwierdzających zapoznanie 

się ze wskazanym materiałem i 

dających podstawę do oceny 

pracy ucznia

z wykorzystaniem środków 

komunikacji elektronicznej 

zapewniających wymianę 

informacji między 

nauczycielem, uczniem lub 

rodzicem

przez informowanie rodziców o 

dostępnych materiałach i 

możliwych formach ich realizacji 

przez dziecko lub ucznia 

wdomu –wprzypadku dzieci 

objętych wychowaniem 

przedszkolnym, edukacją 

wczesnoszkolną, wczesnym 

wspo-maganiem rozwoju, 

zajęciami rewalidacyjno-

wychowawczymi

1. Urbańska Dorota epodręczniki materiały własne, z wyd. Nowa Era, filmy z kanału youtobe.comtak tak

2. Cieślak Agnieszka Epodręczniki materiały własne, karty pracy tak tak

3. Czerwińska Marta materiały z wyd.i materiały  własne tak tak

4. Fidrych Cezary materiały z Nowej Ery materiały własne, materiały online tak tak

5. Gajek Teresa materiały z Nowej Ery materiał, karty pracy,quizzy internetowetak tak tak

6. Jasińska Anna materiały, karty pracy tak tak tak

7. Kochanek Anna materiały przekazane K. i D. przez n-litak tak tak

8. Kowalik Jolanta Materiały z wyd. WAM i Święty Wojciech, materiały przygotowane przez siebie.Tak Tak

9. Ks. Chmielewski Krzysztof Materiały z wyd. WAM i Święty Wojciechtak tak

10. Kubica Anna karty pracy, materiały własne, nagrania audioTak Tak Tak

11. Kunat Renata materiały z Nowej Ery materiał, karty pracy,quizzy tak tak

12. Kurczak Artur materiały własne, tak tak

13. Lus Paulina materiały dodatkowe - powtórka przed egzaminem - ze strony CKEmateriały z wydawnictwa, karty pracytak tak

14. Maliszewska Agnieszka materiały własne, materiały online tak tak tak

15. Marzec Liliana Epodręczniki Tak materiały z wydawnictwa GWO Tak Tak

16. Modzelewska Magdalena Powtórka ósmoklasisty - zestawy CKE materiały z wydawnictwa, karty pracy Tak Tak

17. Ozimek Elżbieta materiały z wydawnictwa Nowa Era i WSiP   Tak Tak

18. Pastwa Krystyna materiaływłasne i z Nowej Ery Tak tak

19. Pięta Halina materiały WsiP,karty pracy tak tak

20. Pikulska Agnieszka materiały MAC, karty pracy tak tak tak

21. Płuska Izabela arkusze egzaminacyjne CKE materiały z wydawnictwa GWO tak tak

22. Politowicz Marta materiały, karty pracy tak tak

23. Rokicka Elżbieta materiały własne, tak tak

24. Rześna Beata materiał, karty pracy,quizzy internetowetak tak

25. Strońska Marianna materiały MAC, karty pracy tak

26. Szymańska Joanna Materiały z wyd. WAM i Święty Wojciech, materiały przygotowane przez siebie.Tak Tak

27. Szymańska-Nodzak Anna materiały MAC, karty pracy tak tak tak

28. Tłuczkiewicz Agnieszka materiały WSiP,karty pracy tak tak

29. Wójcik Anita materiały MAC, karty pracy, audiobooki, własne materiałytak tak tak

30. Wójcik Karina niektóre materiały własne, karty pracy tak tak

31. Wrona Anna materialy MAC,karty pracy tak tak tak

32. Zaborska Anna materiały MAC, karty pracy tak tak

33. Zagórowicz Ewa opracowane samodzielnie karty pracy, ćwiczenia, quiz internetowy, materiały i lekcje on - line na stronach rosyjskich, Runettak tak

Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć w Szkole Podstawowej w Kocierzewie Południowym w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania

Imię i nazwisko nauczycielal.p.

Wykorzystywane materiały do pracy zdalnej oraz sposoby realizacji zadań (§ 2 pkt 1, 2, 3, 4 rozp.)   



Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć w Szkole Podstawowej w Kocierzewie Południowym w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania


