
Historia w kl. IV – VIII

Materiały na jedną lekcję będą umieszczane raz w tygodniu: w poniedziałek do 
godziny 15.00 na stronie szkoły w zakładce Aktualności oraz w Dzienniku 
elektronicznym w Wiadomościach dla ucznia oraz na grupach w messengera 
(informacje, że zadania zostały wysłane lub sprawdzone, uczniowie mogą się ze mną 
w ten sposób konsultować i zadawać pytania, czy wysyłać odpowiedzi jeśli inne drogi
zawiodą)
Informacja będzie zawierała: temat lekcji, zagadnienia do samodzielnego 
opracowania, karty pracy, źródła, z których można skorzystać.
Podstawą zdobywania wiadomości stanowi podręcznik, źródła internetowe (jeżeli 
uczeń chce i ma do nich dostęp).

Forma kontaktu: strona internetowa, poczta elektroniczna, komunikator Messenger, 
dziennik elektroniczny.

Konsultacje dla uczniów i rodziców na portalu Messenger, poprzez kontakt e- 
mailowy kasiawypych3@wp.pl przez dziennik elektroniczny - w poniedziałek w 
godzinach 13.00-17.00, (środa w godzinach 18.00-20.00. - w razie potrzeby)

Informacja zwrotna od ucznia: ćwiczenia lub ich zdjęcia przesłane na adres 
kasiawypych3@wp.pl Czas odesłania materiałów na adres mailowy będzie określany 
każdorazowo.

WOS w kl. VIII

Materiały na jedną lekcję będą umieszczane raz w tygodniu: w poniedziałek do 
godziny 15.00 na stronie szkoły w zakładce Aktualności oraz w Dzienniku 
elektronicznym w Wiadomościach dla ucznia oraz na grupach w messengera 
(informacje, że zadania zostały wysłane lub sprawdzone, uczniowie mogą się ze mną 
w ten sposób konsultować i zadawać pytania, czy wysyłać odpowiedzi jeśli inne drogi
zawiodą)
Informacja będzie zawierała: temat lekcji, zagadnienia do samodzielnego 
opracowania, karty pracy, źródła, z których można skorzystać.
Podstawą zdobywania wiadomości stanowi podręcznik, źródła internetowe (jeżeli 
uczeń chce i ma do nich dostęp).

Forma kontaktu: strona internetowa, poczta elektroniczna, komunikator Messenger, 
dziennik elektroniczny.
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Konsultacje dla uczniów i rodziców na portalu Messenger, poprzez kontakt e- 
mailowy kasiawypych3@wp.pl przez dziennik elektroniczny - w poniedziałek w 
godzinach 13.00-17.00, (środa w godzinach 18.00-20.00. - w razie potrzeby)

Informacja zwrotna od ucznia: ćwiczenia lub ich zdjęcia przesłane na adres 
kasiawypych3@wp.pl Czas odesłania materiałów na adres mailowy będzie określany 
każdorazowo.
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