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Praca zdalna z uczniami w dn. 25.03-10.04.2020 : 

Drodzy uczniowie i rodzice! 

Kontaktować się z uczniami będę poprzez stronę internetową szkoły tak, 
jak było do tej pory. Będę wysyłać  tam pojedyncze lekcje (data, temat, cele…), 
które dzieci będą musiały przepisać do swojego zeszytu przedmiotowego i 
postąpić zgodnie z zamieszczonymi tam wskazówkami . Typ zadań w każdej 
lekcji uzależniony będzie od realizowanego tematu (np. karta pracy z nowym 
słownictwem, nagranie, zadania w formacie PDF, zadania do uzupełnienia z 
podręcznika albo zeszytu ćwiczeń, itp.). Zadania dla uczniów wysyłać będę w te 
dni tygodnia, w które dzieci mają ze mną lekcje i w tych godzinach, w których 
powinnam być w pracy według planu lekcji szkoły. 

To są te godziny: 

Wtorek 8.55 – 13.25 

Środa 11.50 – 14.30 

Czwartek 8.55 – 11.35 

Piątek 11.50 – 13.25 

Proszę, aby uczniowie sprawdzili, w które dni tygodnia dzieci mają lekcje 
ze mną. Jeżeli np. klasa ma ze mną lekcję tylko w środę, wtedy w godzinach 
11.50 – 14.30 na skrzynkę mailową szkoły przyśle zadania dla uczniów, 
które potem zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce 
Menu/zadania/klasa.  

W godzinach podanych wyżej dzieci (też oczywiście rodzice) będą również 
mogli się ze mną  kontaktować w razie jakichkolwiek pytań – drogą mailową 
pod moim prywatnym adresem  olena_savosz@wp.pl  albo przez aplikacje 
Messenger (wiadomość, połączenie głosowe). Sugeruję bardziej Messenger, 
ponieważ tutaj wiadomości dochodzą zdecydowanie szybciej, a poza tym  jest 
możliwość połączeń głosowych z obrazem video. 

Oceniać uczniów będę chciała po całym tygodniu. Wyznaczę osoby w każdej 
klasie, które będą musiały przesłać mi zdjęcia rozwiązań niektórych zadań albo 
tematów lekcji przepisanych według moich wskazówek do zeszytu (muszę też 
widzieć, że dzieci wykonują wysłane przeze mnie zadania i prowadzą zeszyty). 
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Sprawdzę i odeślę im informację zwrotną. Zdjęcia można przesyłać albo na mój 
adres prywatny olena_savosz@wp.pl   albo bezpośrednio do mnie przez 
aplikację Messenger. 

Odpowiedzi do zadań pozostałym uczniom wyśle w ten sam sposób, co zadania 
(też na koniec całego tygodnia). 

W razie jakichkolwiek zmian będę informować uczniów i rodziców na bieżąco. 

Olena Savosh 

 

 


