
 

MATEMATYKA- MGR KUCHARCZUK TERESA 

Matematyka    Teresa Kucharczuk   klasa IAg, IBg, ICg 

1. Formy informacji zwrotnej uczeń-nauczyciel i nauczyciel-uczeń: 

-nauczyciel informuje ucznia o wydarzeniach za pomocą Classroom lub 

w szczególnych przypadkach Messenger. 

-uczeń kontaktuje się z nauczycielem podczas konsultacji, które odbywają się od 

poniedziałku do czwartku za pośrednictwem aplikacji Zoom w godzinach 9.00-9.40 

oraz 13.00-13.40 

-uczeń przekazuje zdjęcia prac za pośrednictwem poczty elektronicznej w określonych 

terminach, nauczyciel sprawdzone prace opatrzone komentarzami udostępnia 

uczniowi za pośrednictwem Classroom lub omawia w czasie przeznaczonym na 

konsultacje. 

2. Formy monitorowania pracy uczniów, czyli sposoby oceniania: 

-przewidywane testy opracowane przez nauczyciela i dostępne na Classroom, na 

Piotrkowskiej Platformie Edukacyjnej lub realizowane podczas lekcji 

przeprowadzanych przy pomocy aplikacji Zoom. 

-ocena z nadesłanych prac po weryfikacji stopnia opanowania przekazanego materiału 

podczas zajęć i konsultacji w aplikacji Zoom. 

3. Formy przekazywania treści programowych uczniom: 

-telekonferencje w aplikacji Zoom –zaplanowane są trzy tury zajęć 

we wtorki 

w godzinach  10.00-10.40, 

11.00-11.10, 

12.00-12.40. 

-tematyka zajęć udostępniana na Classroom, 

-zapis telekonferencji danej klasy, materiały do samodzielnej pracy udostępniane na 

Classroom. 

4. Sposoby komunikowania się z rodzicami uczniów. 

- kontakt w celu ustalenia terminu indywidualnej rozmowy w aplikacji Zoom 

w godzinach przewidzianych na konsultacje (link dostępny na Classroom) 

poniedziałek  9.00-9.40 oraz 13.00-13.40 

wtorek  9.00-9.40 oraz 13.00-13.40 

środa  9.00-9.40 oraz 13.00-13.40 

czwartek 9.00-9.40 oraz 13.00-13.40 

-kontakt za pośrednictwem wychowawcy (przekazanie numeru telefonu do kontaktu 

lub przekierowanie informacji sms kierowanej od nauczyciela do rodzica lub rodzica  

 

do nauczyciela) inne formy proponowane i akceptowane przez obie strony. 

 

 



Matematyka    Teresa Kucharczuk    klasa IIC 

1. Formy informacji zwrotnej uczeń-nauczyciel i nauczyciel-uczeń: 

-nauczyciel informuje ucznia o wydarzeniach za pomocą Classroom lub 

w szczególnych przypadkach Messenger. 

-uczeń kontaktuje się z nauczycielem podczas konsultacji, które odbywają się od 

poniedziałku do czwartku za pośrednictwem aplikacji Zoom w godzinach 9.00-9.40 

oraz 13.00-13.40 

-uczeń przekazuje zdjęcia prac za pośrednictwem poczty elektronicznej w określonych 

terminach, nauczyciel sprawdzone prace opatrzone komentarzami udostępnia 

uczniowi za pośrednictwem Classroom lub omawia w czasie przeznaczonym na 

konsultacje. 

 

2. Formy monitorowania pracy uczniów, czyli sposoby oceniania: 

-przewidywane testy opracowane przez nauczyciela i dostępne na Classroom, na 

Piotrkowskiej Platformie Edukacyjnej lub realizowane podczas lekcji 

przeprowadzanych przy pomocy aplikacji Zoom. 

-ocena z nadesłanych prac po weryfikacji stopnia opanowania przekazanego materiału 

podczas zajęć i konsultacji w aplikacji Zoom. 

 

3. Formy przekazywania treści programowych uczniom: 

-telekonferencje w aplikacji Zoom –zaplanowane są trzy tury zajęć 

w poniedziałki 

w godzinach  10.00-10.40, 

11.00-11.10, 

12.00-12.40. 

-tematyka zajęć udostępniana na Classroom, 

-zapis telekonferencji danej klasy, materiały do samodzielnej pracy udostępniane na 

Classroom. 

 

4. Sposoby komunikowania się z rodzicami uczniów. 

- kontakt w celu ustalenia terminu indywidualnej rozmowy w aplikacji Zoom 

w godzinach przewidzianych na konsultacje (link dostępny na Classroom) 

poniedziałek  9.00-9.40 oraz 13.00-13.40 

wtorek  9.00-9.40 oraz 13.00-13.40 

środa  9.00-9.40 oraz 13.00-13.40 

czwartek 9.00-9.40 oraz 13.00-13.40 

-kontakt za pośrednictwem wychowawcy (przekazanie numeru telefonu do kontaktu 

lub przekierowanie informacji sms kierowanej od nauczyciela do rodzica lub rodzica 

do nauczyciela) inne formy proponowane i akceptowane przez obie strony. 

 

 

 



Matematyka    Teresa Kucharczuk   klasa IIIA, IIIC 

1. Formy informacji zwrotnej uczeń-nauczyciel i nauczyciel-uczeń: 

-nauczyciel informuje ucznia o wydarzeniach za pomocą Classroom lub 

w szczególnych przypadkach Messenger. 

-uczeń kontaktuje się z nauczycielem podczas konsultacji, które odbywają się od 

poniedziałku do czwartku za pośrednictwem aplikacji Zoom w godzinach 9.00-9.40 

oraz 13.00-13.40 

-uczeń przekazuje zdjęcia prac za pośrednictwem poczty elektronicznej w określonych 

terminach, nauczyciel sprawdzone prace opatrzone komentarzami udostępnia 

uczniowi za pośrednictwem Classroom lub omawia w czasie przeznaczonym na 

konsultacje. 

 

2. Formy monitorowania pracy uczniów, czyli sposoby oceniania: 

-przewidywane testy opracowane przez nauczyciela i dostępne na Classroom, na 

Piotrkowskiej Platformie Edukacyjnej lub realizowane podczas lekcji 

przeprowadzanych przy pomocy aplikacji Zoom. 

-ocena z nadesłanych prac po weryfikacji stopnia opanowania przekazanego materiału 

podczas zajęć i konsultacji w aplikacji Zoom. 

 

3. Formy przekazywania treści programowych uczniom: 

-telekonferencje w aplikacji Zoom –zaplanowane są trzy tury zajęć 

w czwartki 

w godzinach  10.00-10.40, 

11.00-11.10, 

12.00-12.40. 

-tematyka zajęć udostępniana na Classroom, 

-zapis telekonferencji danej klasy, materiały do samodzielnej pracy udostępniane na 

Classroom. 

 

4. Sposoby komunikowania się z rodzicami uczniów. 

- kontakt w celu ustalenia terminu indywidualnej rozmowy w aplikacji Zoom 

w godzinach przewidzianych na konsultacje (link dostępny na Classroom) 

poniedziałek  9.00-9.40 oraz 13.00-13.40 

wtorek  9.00-9.40 oraz 13.00-13.40 

środa  9.00-9.40 oraz 13.00-13.40 

czwartek 9.00-9.40 oraz 13.00-13.40 

-kontakt za pośrednictwem wychowawcy (przekazanie numeru telefonu do kontaktu 

lub przekierowanie informacji sms kierowanej od nauczyciela do rodzica lub rodzica 

do nauczyciela) inne formy proponowane i akceptowane przez obie strony. 

 

 



5. Formy informacji zwrotnej uczeń-nauczyciel i nauczyciel-uczeń. 

 

Nauczyciel informuje ucznia o wydarzeniach za pomocą Classroom lub w 

szczególnych przypadkach Messenger. 

Uczeń kontaktuje się z nauczycielem podczas konsultacji, które odbywają się od 

poniedziałku do czwartku za pośrednictwem aplikacji Zoom w godzinach 9.00-9.40 

oraz 13.00-13.40 

Uczeń przekazuje zdjęcia prac za pośrednictwem poczty elektronicznej w określonych 

terminach, nauczyciel sprawdzone prace opatrzone komentarzami udostępnia 

uczniowi za pośrednictwem Classroom lub omawia w czasie przeznaczonym na 

konsultacje. 

 

6. Formy monitorowania pracy uczniów, czyli sposoby oceniania. 

Przewidywane testy opracowane przez nauczyciela i dostępne na Classroom, na 

Piotrkowskiej Platformie Edukacyjnej lub realizowane podczas lekcji 

przeprowadzanych przy pomocy aplikacji Zoom. 

Ocena z nadesłanych prac po weryfikacji stopnia opanowania przekazanego materiału 

podczas zajęć i konsultacji w aplikacji Zoom. 

 

7. Formy przekazywania treści programowych uczniom. 

-telekonferencje w aplikacji Zoom – dla każdej klasy zaplanowane są trzy tury zajęć w 

godzinach 10.00-10.40, 11.00-11.10, 12.00-12.40 (poniedziałek klasa IIC, wtorek 

klasa IAg, IBg, ICg, środa klasa IAp, czwartek klasa IIIA, IIIC), tematyka zajęć 

udostępniana na Classroom, 

-zapis telekonferencji danej klasy, materiały do samodzielnej pracy udostępniane na 

Classroom. 

 

8. Sposoby komunikowania się z rodzicami uczniów. 

- kontakt w godzinach przewidzianych na konsultacje 

poniedziałek 9.00-9.40 oraz 13 ustalenie terminu indywidualnej rozmowy w aplikacji 

Zoom. 

-kontakt za pośrednictwem wychowawcy (przekazanie numeru telefonu do kontaktu 

lub przekierowanie informacji sms kierowanej od nauczyciela do rodzica lub rodzica 

do nauczyciela) inne formy proponowane i akceptowane przez obie strony. 

 

 

 

 

 

 



Matematyka    Teresa Kucharczuk    klasa IAp 

1. Formy informacji zwrotnej uczeń-nauczyciel i nauczyciel-uczeń: 

-nauczyciel informuje ucznia o wydarzeniach za pomocą Classroom lub 

w szczególnych przypadkach Messenger. 

-uczeń kontaktuje się z nauczycielem podczas konsultacji, które odbywają się od 

poniedziałku do czwartku za pośrednictwem aplikacji Zoom w godzinach 9.00-9.40 

oraz 13.00-13.40 

-uczeń przekazuje zdjęcia prac za pośrednictwem poczty elektronicznej w określonych 

terminach, nauczyciel sprawdzone prace opatrzone komentarzami udostępnia 

uczniowi za pośrednictwem Classroom lub omawia w czasie przeznaczonym na 

konsultacje. 

 

2. Formy monitorowania pracy uczniów, czyli sposoby oceniania: 

-przewidywane testy opracowane przez nauczyciela i dostępne na Classroom, na 

Piotrkowskiej Platformie Edukacyjnej lub realizowane podczas lekcji 

przeprowadzanych przy pomocy aplikacji Zoom. 

-ocena z nadesłanych prac po weryfikacji stopnia opanowania przekazanego materiału 

podczas zajęć i konsultacji w aplikacji Zoom. 

 

3. Formy przekazywania treści programowych uczniom: 

-telekonferencje w aplikacji Zoom –zaplanowane są trzy tury zajęć 

w środy 

w godzinach  10.00-10.40, 

11.00-11.10, 

12.00-12.40. 

-tematyka zajęć udostępniana na Classroom, 

-zapis telekonferencji danej klasy, materiały do samodzielnej pracy udostępniane na 

Classroom. 

 

4. Sposoby komunikowania się z rodzicami uczniów. 

- kontakt w celu ustalenia terminu indywidualnej rozmowy w aplikacji Zoom 

w godzinach przewidzianych na konsultacje (link dostępny na Classroom) 

poniedziałek  9.00-9.40 oraz 13.00-13.40 

wtorek  9.00-9.40 oraz 13.00-13.40 

środa  9.00-9.40 oraz 13.00-13.40 

czwartek 9.00-9.40 oraz 13.00-13.40 

-kontakt za pośrednictwem wychowawcy (przekazanie numeru telefonu do kontaktu 

lub przekierowanie informacji sms kierowanej od nauczyciela do rodzica lub rodzica 

do nauczyciela) inne formy proponowane i akceptowane przez obie strony. 

 

 



 


