
Organizacja nauki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. T. Kościuszki w Paleśnicy 
w okresie czasowego ograniczenia jego funkcjonowania  

 
 

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
 im. T. Kościuszki w Paleśnicy, we wszystkich jego jednostkach, będzie  realizowane 
kształcenie na odległość. 

2. Kształcenie na odległość będzie realizowane przez nauczycieli z wykorzystaniem: 
1) platform edukacyjnych, w tym platformy dostępnej pod adresem 

www.epodreczniki.pl, 
2) materiałów dostępnych na stronach CKE, OKE Kraków, WSiP, GWO, 
3) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radia, 
4) materiałów wskazanych przez nauczycieli, 
5) środków komunikacji elektronicznej. 

 

Organizacja nauki w Publicznym Przedszkolu w Paleśnicy 
 w okresie czasowego ograniczenia jego funkcjonowania  

 

1. Na stronie internetowej Przedszkola w zakładce „Dla rodzica” w podzakładkach: 
a) 3,4-latki 
b) 5-latki, 
c) 6-latki 

codziennie będą zamieszczane materiały edukacyjne do realizacji przez dzieci.  

2. Do każdego materiału nauczyciel dołączy informację dla rodzica dotyczącą formy 
 i sposobu wykonania danego zajęcia przez dziecko . 

3. Każdy rodzic ma możliwość kontaktu z nauczycielem za pośrednictwem poczty 
elektronicznej. 

4. Istnieje również możliwość kontaktu telefonicznego rodzica z wychowawcą grupy 
 ( nr telefonów zostały Państwu podane przez wychowawców)   lub z dyrektorem 
szkoły pod numerem 14 6654104. 
 
Adresy poczty elektronicznej: 
 
Lp. Imię i nazwisko nauczyciela            adres e-mail 

 
1. 

 
Teresa Górska 

 
tgorska1@poczta.onet.pl 

 
2.  

 
Lucyna Kierońska 

 
kieronskalucyna@gmail.com 

 
3. 

 
Elżbieta Kusiak 

 
elke.kusiak@gmail.com 



 
4. 

 
Renata Wal 

 
kakus2005@gmail.com 

 
5. 

 
Justyna Wierzbicka 

 
wierzbicka.zsp@interia.pl 

 
6. 

 
ks. dr Paweł Biel 

 
biel.pawel@tlen.pl 

 
7. 

 
Marzena Kosakowska 

 
marzena.kosakowska@onet.eu 

 
8. 

 
Władysława Kobylarczyk 

 
kwladka@interia.pl 

 
9. 

 
Ewa Misiak 

 
misiake@poczta.fm 

 

 

 

 

 

Organizacja nauki w Szkole Podstawowej  w Paleśnicy 
 w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania  

 

I. Klasy I-III 

 

1. Na stronie internetowej Szkoły w zakładce „Prace domowe” w podzakładkach: 
a) Klasa I, 
b) Klasa II, 
c) Klasa III 

codziennie będą zamieszczane materiały edukacyjne do realizacji przez dzieci.  

1. Do każdego materiału nauczyciel dołączy informację dla rodzica dotyczącą formy 
 i sposobu wykonania danego zajęcia przez dziecko . 

2. Każdy rodzic ma możliwość kontaktu z nauczycielem za pośrednictwem poczty 
elektronicznej. 

3. Istnieje również możliwość kontaktu telefonicznego rodzica z wychowawcą klasy 
 ( nr telefonów zostały Państwu podane przez wychowawców)   lub z dyrektorem 
szkoły pod numerem 14 6654104. 
 
 
 
 



Adresy poczty elektronicznej: 
 
Lp. Imię i nazwisko nauczyciela            adres e-mail 

 
1. 

 
Izabela Pawłowicz 

 
igorska@vp.pl 

 
2. 

 
Stanisława Kosakowska 

 
stanislawa43@wp.p, 

 
3. 

 
Stanisława Martyka 

 
stasiamart@interia.pl 

 
4. 

 
ks. dr Paweł Biel 

 
biel.pawel@tlen.pl 

 
5. 

 
Justyna Wierzbicka 

 
wierzbicka.zsp@interia.pl 

 

 

II. Klasy IV-VIII 

 

1. Na stronie internetowej Szkoły w zakładce „Prace domowe” w podzakładkach: 
a) Klasa IV, 
b) Klasa V, 
c) Klasa VI a, 
d) Klasa VI b, 
e) Klasa VII, 
f) Klasa VIII 

codziennie będą zamieszczane materiały edukacyjne do realizacji przez uczniów.  

2. Materiały te będą umieszczane zgodnie z planem zajęć danej klasy, np. plik o nazwie 
„historiakl4-26marca”. 

3. Do każdego materiału będzie podana informacja dla ucznia dotycząca formy i sposobu 
realizacji danego zajęcia. 

4. Każdy rodzic i uczeń ma możliwość kontaktu z nauczycielem prowadzącym dane 
zajęcia za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

5. Istnieje również możliwość kontaktu telefonicznego rodzica z wychowawcą klasy 
 ( nr telefonów zostały Państwu podane przez wychowawców)   lub z dyrektorem 
szkoły pod numerem 14 6654104. 

 

 

 

 



Adresy poczty elektronicznej: 
 

Lp. Imię i nazwisko nauczyciela 
(prowadzone zajęcia)  

          adres e-mail 

1.  
ks. dr Paweł Biel (religia) biel.pawel@tlen.pl 

2.  Grażyna Biernat ( matematyka klasa VI a, 
VIII)  

 
grazyna.biernat@op.pl 

3.  Krystyna Brydniak ( wychowanie fizyczne 
klasy IV, VI a, VII, VIII) 

 
krystynabrydniak@gmail.com 

4.  Waldemar Chrobak ( historia klasa IV, VIII, 
wiedza o społeczeństwie klasa VIII) 

 
wchrobak41@gmail.com 

5.  Jacek Dudek ( edukacja dla bezpieczeństwa 
klasa VIII) 

 
jacek.dudek6@interia.pl 

6.  Anna Grzegórzek ( matematyka, klasy IV, 
V, VI b, VII) 

 
a.grzegorzek@interia.pl 

7.  Anna Jędryka ( język polski klasy VI a, VIb)  
zdalnie.polski@gmail.com 

8.  Władysława Kobylarczyk 
 ( wychowawca świetlicy) 

 
kwladka@interia.pl 

9.  Agnieszka Markowicz  
( wychowanie fizyczne klasy V, VI b; 
wychowanie do życia w rodzinie klasy VIb, 
VII, VIII) 

 
 
 
jamnvvvvv@wp.pl 

10.  Ewa Misiak ( pedagog, logopeda) misiake@poczta.fm 
11.  Anna Moj ( przyroda klasa IV, biologia, 

geografia, chemia klasy V-VIII) 
 
amoja@op.pl 

12.  Andrzej Niemiec ( informatyka, technika, 
fizyka klasy IV-VIII) 

 
aniemiec@poczta.onet.pl 

13.  Beata Piątek ( język niemiecki klasy VII, 
VIII) 

 
beatapiatek@onet.eu 

14.  Agnieszka Pomikło ( historia klasy V, VIa, 
VIb, VII)  

 
agnieszka.pomiklo@wp.pl 

15.  Joanna Soska  ( muzyka, plastyka klasy IV-
VII) 

 
jsoska1@wp.pl 

16.  Patrycja Świerczek ( język angielski klasy 
IV-VIII) 

 
patrycjaswierczek3@gmail.com 

17.  Barbara Tokarz – Szwonder ( język polski 
klasy IV, V, VII, VIII) 

 
b.szwonder@wp.pl 

18.  Renata Wal ( zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne klasy I- VI) 

 
kakus2005@gmail.com 

 

 


