INFORMATYKA – KLASY 1, 2, 3 - MGR MAGDALENA GRACA

1. Nauczyciel przesyła za pośrednictwem dziennika elektronicznego (moduł WIADOMOŚCI lub
PRACA DOMOWA) uczniom informacje na aktualny temat. W widomości podaje zadania do
wykonania, link do pomocniczej strony internetowej założonej przez nauczyciela, na której nauczyciel
umieszcza:
a) treść lekcji
b) zadania do wykonania
c) materiały pomocnicze (filmy, schematy, gotowe programy do poprania)
2. Jako materiał źródłowy uczniowie wykorzystują: podręcznik i stronę internetową z materiałami
do nauki przygotowaną przez nauczyciela.
3. Konsultacje dla Rodziców i uczniów - od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:30 za
pośrednictwem dziennika elektronicznego. W szczególnych przypadkach nauczyciel udostępnia swój
numer telefonu, pod który można dzwonić w ww godzinach.
4. Oceny wystawiane są za prace odesłane do nauczyciela (programy, prezentacje, referaty...) oraz za
cyklicznie (raz na 2 tygodnie) przeprowadzane quizy z przyswojonego materiału, które trzeba
rozwiązać w ściśle określonym czasie.
5. Poprawa ocen – nauczyciel umawia się przez dziennik elektroniczny z uczniem indywidualnie na
dodatkowe terminy quizów, czy odesłania obowiązkowych prac.
6. Nauczyciel informuje Rodzica i ucznia o postępach w nauce za pomocą dziennika elektronicznego
poprzez wpisane oceny i uwagi.
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1. Nauczyciel przesyła za pośrednictwem dziennika elektronicznego (moduł WIADOMOŚCI lub
PRACA DOMOWA) uczniom informacje na aktualny temat. W widomości podaje zadania do
wykonania, link do pomocniczej strony internetowej założonej przez nauczyciela, na której nauczyciel
umieszcza:
a) treść lekcji
b) zadania do wykonania
c) materiały pomocnicze (filmy, schematy, gotowe programy do poprania)
2. Jako materiał źródłowy uczniowie wykorzystują stronę internetową z materiałami do nauki
przygotowaną przez nauczyciela.
3. Konsultacje dla Rodziców i uczniów - od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:30 za
pośrednictwem dziennika elektronicznego. W szczególnych przypadkach nauczyciel udostępnia swój
numer telefonu, pod który można dzwonić w ww godzinach.

4. Oceny wystawiane są za prace odesłane do nauczyciela (programy, prezentacje, referaty...) oraz za
cyklicznie (raz na 2 tygodnie) przeprowadzane quizy z przyswojonego materiału, które trzeba
rozwiązać w ściśle określonym czasie.
5. Poprawa ocen – nauczyciel umawia się przez dziennik elektroniczny z uczniem indywidualnie na
dodatkowe terminy quizów, czy odesłania obowiązkowych prac.
6. Nauczyciel informuje Rodzica i ucznia o postępach w nauce za pomocą dziennika elektronicznego
poprzez wpisane oceny i uwagi.

