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   W pierwszym tygodniu kwarantanny nawiązałam kontakt z uczniami na 

komunikatorze internetowym Messenger, zakładając grupę dla każdej klasy, którą 

uczę IAP, ICG. Zorientowałam się, jakie są ich możliwości techniczne w celu 

wypracowania odpowiednich metod i narzędzi współpracy na odległość. Podobnie z 

uczniami, którzy korzystali do tej pory z nauczania indywidualnego w domu, 

nawiązałam kontakt telefoniczny z Heleną Mielczarek kl. III i Roksaną Justyną 

kl.I. W przypadku Roksany Justyny ze względu na brak dostępu do inernetu, kontakt 

będzie tylko telefoniczny. Kolejni uczniowie Eryk Wolski i Mateusz 

Wawrzynkowski to uczniowie klasy II, objęci do tej pory ścieżką edukacyjną. 

Kontakt z nimi nawiązałam przez Messenger, drogą telefoniczną i mailową. Sara 

Glapińska uczennica klasy I objęta ścieżką edukacyjną, kontakt na Messenger, 

email. 

  Z uczniami klas, w których uczę kontaktuję się przez pocztę elektroniczną, 

Messenger, wiadomości SMS i rozmowy telefoniczne. Młodzież posiada dostęp do  

mojej skrzynki e-mail, z której wysyłam materiały i problemy do opracowania. 

Uczeń zamieszcza tam wykonane prace domowe, które weryfikuję i opatruję 

komentarzem. Oprócz tego korzystam ze scenariuszy lekcji z ćwiczeniami, które 

udostępniam wszystkim uczniom, na platformie epodręczniki.pl, nowaera, 

zdalnelekcje.  Uczniowie zapoznają się z przesyłanymi przeze mnie treściami, 

wykonują ćwiczenia zwrotne na platformę, a w zeszytach  notują zlecone zadania. 

    Do dyspozycji uczniów jestem każdego dnia, w razie pytań, wątpliwości, 

problemów kontaktują się ze mną przez Messenger. Lekcje zadaję adekwatnie do 

materiału przewidzianego w planie wynikowym, ale rozkładając go na mniejsze 

partie materiału do samodzielnego przeanalizowania. 

Ocenie będą podlegać ćwiczenia do tekstów na platformie edukacyjnej oraz prace 

pisemne przesyłane droga elektroniczną. 

 

 

Informacja wychowawcy klasy I CG 

  Wszystkie informacje związne z moją klasą proszę przekazywać na moją pocztę lub 

bezposrednio w zakładce klasa ICG na stronie szkoły. Nauczyciele poszczególnych 

przedmiotów przesyłają tam materiały i zagadnienia. 

  Konsultacje z rodzicami w formie telefonicznej poniedziałek – piatek. 

 
a.szafranski@interia.pl  
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