
 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 

 

 Dnia 20 lutego br. uczniowie z klas II i III przystąpili do II edycji programu Insta.Ling 

dla Szkół. Celem udziału w programie jest poszerzenie i rozwinięcie znajomości 

słownictwa przez uczniów. W dniach 24-26 lutego br. uczniowie otrzymali własne loginy 

i hasła i rozpoczęli naukę. Po zalogowaniu uczniowie mają dostęp do słownictwa 

przydzielonego przez nauczyciela, a ich zadaniem jest systematyczne realizowanie sesji. 

Nauczyciele i rodzice otrzymują raporty z systematyczności i stopnia opanowania 

słownictwa przez uczniów, dzięki czemu wiedzą w jakim stopniu opanowany został 

materiał wymagany na lekcjach i  z jaką częstotliwością uczniowie korzystają z programu.  

Mam nadzieję, że ta forma nauki okaże się atrakcyjna dla uczniów i zachęci ich do 

systematycznej nauki przy użyciu komputera. 

Wszystkie informacje na temat programu można znaleźć na stronie:  

https://instaling.pl/ 

https://www.facebook.com/Insta.Ling?fref=ts  



II EDYCJA 
 

 Insta.Ling to strona WWW do skutecznej nauki słówek. Program Insta.Ling dla 

Szkół daje nauczycielowi, uczniom i rodzicom bezpłatny dostęp do Insta.Ling 

w ramach programu szkolnego. Dodatkowo nauczyciel dostaje bieżące wsparcie we 

wdrożeniu i używaniu systemu od zespołu Insta.Ling. 
 

Insta.Ling jest: 

• systemem do nauki nowych słówek, 

• systemem do utrwalania słówek, 

• systemem do kontroli systematyczności pracy ucznia, 

• systemem do śledzenia postępów ucznia. 
 

Od początku wdrażania Insta.Ling pozwala nauczycielowi na obiektywną ocenę 

systematyczności pracy ucznia w domu. Nauczyciel ma dostęp do raportu 

systematyczności, który pokazuje którego dnia dany uczeń pracował. Kolejne 

korzyści to poprawa poziomu przyswojenia słówek przez uczniów oraz zwiększenie 

pewności siebie uczniów posługujących się obcym językiem. Uczeń codziennie 

loguje się do Insta.Ling za pomocą loginu i hasła przekazanego przez nauczyciela 

i wykonuje powtórkę około 20 słówek, co średnio zajmuje od 2 do 8 minut. Po każdej 

wykonanej sesji uczeń dostaje raport z systematyczności i postępów pracy. 
 

Nauczyciel korzystający z Insta.Lingrealizuje co tydzień następujące zadania: 

• Przydziela nowe słówka dla klas. 

• Sprawdza systematyczność pracy i postępy uczniów. 

• W klasie przedstawia uczniom oceny ich pracy w ramach Insta.Ling i oczekiwania. 

 

Proces wdrażania Insta.Ling podzielony jest na 4 fazy: 

• Faza rozpoznania 

• Faza włączenia najlepszych 

• Faza dobrowolnego używania 

• Faza pełnego wdrożenia 
 

W szkole Podstawowej nr 5 w Gnieźnie programem Insta.Ling objęci zostali 

wszyscy uczniowie klas II i III – łącznie 151 uczniów. Program został wprowadzony 

w kwietniu i był realizowany do połowy czerwca 2014. Każdy uczeń otrzymał swój 

indywidualny login i hasło. Program nie był obowiązkowy i uwzględniał fakt, że nie 



każdy uczeń ma stały dostęp do komputera i Internetu. Udział w programie nie 

przewiduje wystawiania ocen negatywnych za brak pracy z systemem. 

 
 

Wykaz uczniów systematycznie korzystających  

z programu od kwietnia do czerwca 2014: 

 

 
 

II Edycja programu skończyła się z końcem czerwca. Konta uczniów, które nie są 

podpięte do konta rodzica, zostaną usunięte z końcem obecnej edycji. Konta 

uczniów, które są podpięte do konta rodzica zostaną odpięte od programu 

szkolnego. Rodzice będą mogli te same konta dzieci podpiąć do kont szkolnych 

w kolejnej edycji.  



Certyfikaty 
 

W II Edycji programu Insta.Ling udział wzięło ponad 800 nauczycieli ze szkół w całej 

Polsce. Najlepsi nauczyciele otrzymali certyfikaty. Wstępnie zostało przydzielonych 

340 certyfikatów, z tego 38 certyfikatów złotych. 

 

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu uczniów naszej szkoły nauczyciel 

prowadzący, Marta Skrzydlewska-Korpik otrzymała złoty certyfikat. 
 
 

 
 

 

  



III EDYCJA 

 Dnia 11 września 2014 uczniowie z klas II i III przystąpili do III edycji programu 

Insta.Ling dla Szkół. Uczniowie pod kierunkiem pani Marty Skrzydlewskiej-Korpik 

rozpoczęli naukę słownictwa z języka angielskiego.  

W tej Edycji do programu dołączyli również uczniowie klasy 3a (24 uczniów) pod 

kierunkiem pani Wioletty Januchowskiej i rozpoczęli naukę ortografii języka 

polskiego. 

 

 

W III Edycji w szkole Podstawowej nr 5 w Gnieźnie programem Insta.Ling z języka 

angielskiego objęci zostali wszyscy uczniowie klas II i III – łącznie 133 uczniów. 

Programem Insta.ling z języka polskiego objęci zostali uczniowie klasy 3a – łącznie 

24 uczniów. Program został wprowadzony we wrześniu 2014 i był realizowany do 

stycznia 2015. Każdy uczeń otrzymał swój indywidualny login i hasło. Program nie 

był obowiązkowy i uwzględniał fakt, że nie każdy uczeń ma stały dostęp do 

komputera i Internetu. Udział w programie nie przewiduje wystawiania ocen 

negatywnych za brak pracy z systemem. 

 
  



Wykaz uczniów systematycznie korzystających z programu od 

września 2014 do stycznia 2015 – język angielski 

 

KLASA 
IMIĘ I NAZWISKO 

UCZNIA 

Klasa 2b 
Julia Łuczkowska 
Kornelia Nowak 
Krzysztof Rożek 

Klasa 2c Szymon Andrzejczak 

Klasa 3a 

Hubert Kamiński 
Laura Kostkowska 
Gabriela Kubacka 

Nikola kulig 
Amelia Młodzikowska 

Gabriela Przedwojewska 
Karol Spychała 
Julia Wojdyło 

Klasa 3b 

Wanessa Bubacz 
Tomasz Czudowski 

Karol Godek 
Dominik Goralczyk 

Adrian Łukowski 

Klasa 3c 

Estera Giszczyńska 
Zuzanna Kaźmierska 

Agata Łabecka 
Katarzyna Sacla 
Jakub Torzewski 

: 

 
  



Wykaz uczniów systematycznie korzystających z programu  

od września 2014 do stycznia 2015 – język polski 

 

KLASA IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA 

Klasa 3a 

 

Gabriela Kubacka – 144 dni 

Gabriela Przedwojewska – 144 dni 

Karol Spychała – 114 dni 

Damian Dziekan – 112 dni 

Hubert Kamiński – 71 dni 

Laura Kostkowska – 58 dni 

Amelia Młodzikowska – 54 dni 

Julia Wojdyło – 53 dni 

 

 

 

 

Zapraszamy do IV Edycji 

Programu Insta.Ling dla Szkół 

 Po sukcesie III Edycji Programu Insta.Ling dla Szkół, w której bierze 

udział ponad 1000 nauczycieli, a regularnie korzysta 30000 uczniów 

z całej Polski, zapraszamy nauczycieli języka polskiego, angielskiego, 

niemieckiego i hiszpańskiegodo udziału w IV Edycji Programu Insta.Ling 

dla Szkół. 

 


