
Zajęcia on-line w systemie classroom

Od  30.03.2020 rozpoczynamy  zdalne  zajęcia  on-line z  wykorzystaniem
zdalnych klas utworzonych w systemie  Google Classroom.  Każda klasa,  
od IV do VIII  będzie miała w tygodniu  jedną lub  dwie 30-minutowe  lekcje
on-line z  każdego  przedmiotu.  Na  zajęciach  on-line  wymagana  jest
obecność – zalogowanie do zdalnej klasy i aktywny udział w zajęciach.

Uwaga: lekcje on-line  nie zastępują pracy z materiałami umieszczonymi
na  stronie  internetowej  szkoły –  nadal powinniście  z  nich  codziennie
korzystać i wykonywać polecenia nauczycieli w nich zawarte! 

Oprócz lekcji on-line nauczyciele poszczególnych przedmiotów są dla was
dostępni poprzez system Classroom w godzinach, w których odbywałyby
się ich lekcje w danej klasie  –  przykład: jeżeli  macie fizykę w podziale
godzin w we wtorki na 3 lekcji i w piątki na 2 lekcji, to w tym czasie możecie
się skontaktować z nauczycielem przedmiotu poprzez zdalną klasę „fizyka”.

A oto godziny i lista sesji zdalnych na najbliższe dwa dni:

godz. poniedziałek wtorek
8.00-8.30 geografia kl. 5 biologia, kl. 7
8.35-9.05 biologia, kl. 6 przyroda, kl. 4
9.10-9.40 biologia, kl. 5 jęz. polski, kl. 7
9.45-10.15 jęz. polski, kl. 4 jęz. polski, kl. 8a
10.20-10.50 jęz. polski, kl. 6 chemia, kl. 8b
10.55-11.25 jęz. polski, kl. 7 matematyka, kl. 6
11.30-12.00 matematyka, kl. 4 matematyka, kl. 7
12.05-12.35 matematyka, kl. 5 geografia, kl. 7
12.40-13.10 historia, kl. 8a historia, kl. 5
13.15-13.45 religia, kl. 8a religia, kl. 4
13.50-14.20 religia, kl. 8b religia, kl. 5
14.25-14.55 religia, kl. 7 religia, kl. 6
15.00-15.30 jęz. angielski, kl. 7 jęz. angielski, kl. 8b

pozostałe terminy pojawią się w poniedziałek, 30.03 ok. godz. 15

Dodatkowych, szczegółowych informacji dotyczących zajęć on-line
udzielą wam wasi wychowawcy poprzez system classroom.

Ze względu na egzamin próbny klasa VIII a od 30.03 do 1.04 nie ma sesji nauczania
zdalnego. Uczniowie nie biorący udziału w egzaminie pracują z materiałami ze strony

internetowej szkoły.


