
Sprawozdanie z pracy zdalnej w okresie od 16.03.2020 do 18.06.2020 ( do 18 bo mam w tym dniu 

konferencje )  

 

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 492) 

w ramach pracy zdalnej nauczyciele – wychowawcy podejmowali następujące czynności : 

 

Organizacja pracy zdalnej : 

 

-analiza zaleceń Ministerstwa Edukacji Narodowej 

-poszukiwanie informacji na stronie MEN na temat edukacji zdalnej 

-konsultacje telefoniczne pomiędzy wychowawcami ( w celu zaplanowania pracy zdalnej) 

-konsultacje telefoniczne ze specjalistami 

-ustalenie formy kontaktu z rodzicami wychowanków ( utworzenie maila grupowego oraz 

komunikowanie  się telefoniczne i mailowe z rodzicami wychowanków w sprawach bieżących 

dotyczących : wychowanków, realizacji podstawy programowej, jak również w celu przekazywanie 

materiałów niezbędnych do realizacji bloków tematycznych podstawy programowej ) 

 

 

Działania edukacyjne 

 

-tworzenie bazy materiałów potrzebnych do wykonywania pracy zdalnej i realizacji podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego  (  przygotowywanie na każdy dzień zadań i ćwiczeń 

związanych z realizacją bloków tematycznych podstawy programowej, udostępnianie flipbooków z 

wydawnictwa Mac- w celu ułatwienia wychowankom dostępu do książek, kart pracy, wyprawki, 

wyszukiwanie bajek, opowiadań, tekstów, filmików, muzyki potrzebnej do realizacji podstawy 

programowej) 

 

- przygotowanie materiałów do wydrukowania i do samodzielnej pracy z zakresu motoryki małej, 

przeliczania, emocji 

 

- udostępnianie przez wychowawców odnośników do stron internetowych, materiałów 

edukacyjnych, dydaktycznych w celu poszerzania wiedzy i umiejętności wychowanków 

 

- publikowanie materiałów w zakładce Informacje Grupowe na stronie internetowej przedszkola 

 

 

Przygotowanie dokumentacji : 

 

-przygotowanie cotygodniowych raportów z pracy zdalnej i z rozliczenia czasu pracy 

-przygotowanie sprawozdania cząstkowego z przebiegu stażu 

-przygotowanie sprawozdania z pracy zdalnej 

- publikowanie materiałów w zakładce Informacje Grupowe na stronie internetowej przedszkola 

 

Samodoskonalenie : 

 

Uczestnictwo  w konferencjach, szkoleniach, webinarach on-line : 

-Udział w webinarium Golden Training  pt.: Jak zarządzać zespołem rozproszonym podczas pracy 

zdalnej? 

-Udział w seminarium internetowym „Mutyzm wybiórczy w teorii i w praktyce” 



-Udział w webinarze pt. „TUS- terapia czy wspólna przygoda?” 

-Udział w e-  konferencji  „Kompetencje kluczowe- kodowanie z matą” 

-Udział w e-konferencji : „A B C pracy zdalnej w wychowaniu przedszkolnym” 

-Udział w e – konferencji „Kompetencje kluczowe w wychowaniu przedszkolnym i edukacji 

wczesnoszkolnej” 

-Udział w e- konferencji pt. „Rola motywacji w nauczaniu zdalnym” 

-Udział w e-learningu „Pedagogika Marii Montessori- edukacja i terapia” 

-Udział w e-wykładach pt. : „Przedszkolak w świecie kodowania”, „Czary-mary, hokus-pokus, 

czyli jak wykorzystać najlepsze przedszkolne pomoce edukacyjne”, „Jak pracować z dziećmi ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu ? Zespół Aspergera, spectrum autyzmu – 

okiem psychologa i nauczyciela”, „Dlaczego warto wspierać kompetencje społeczno- emocjonalne 

przedszkolaków? Program Sanford Harmony” 

 

 

 

Potwierdzenie realizacji powyższych punktów stanowi korespondencja mailowa z rodzicami 

wychowanków,  informacje zamieszczane w zakładach Informacje Grupowe na stronie internetowej 

przedszkola, cotygodniowe raporty wychowawców oraz zaświadczenia i certyfikaty z odbytych 

szkoleń. 

 

 

 


