
VII – ważne informacje!!! 

Drodzy uczniowie, 

Na początek kilka spraw organizacyjnych 

1. W każdym tygodniu mamy 2 lekcje geografii, 

2. Będziemy pracować w oparciu o podręcznik, zeszyt ćwiczeń i atlas, 

3. Czas na wykonanie zadań macie z lekcji na lekcję, czyli dzisiejsze zadnia musicie wykonać na 

jutro, a jutrzejsze zadania na przyszły wtorek, (31marca 2020) i tak będzie aż do powrotu do 

szkoły, 

4. Wszyscy są dostępni dla mnie w godzinach, w których mamy lekcje, to znaczy we wtorki          

w godzinach 12.45 – 13.30 i w środy w godzinach 12.45- 13.30, 

5. W wyżej wymienionych godzinach każdy z was może skontaktować się ze mną w dwojaki 

sposób: przez Skype – nazywam tam się gocha kaca lub telefonicznie dzwoniąc pod mój 

prywatny numer 663304999, jeśli nie macie środków na koncie proszę nie obawiać się              

i powiedzieć lub napisać sms – ja oddzwonię, 

6. W każdej chwili możecie do mnie pisać na adres email gochakaca@o2.pl  

7. Proszę, aby każdy na adres email albo sms przysłał mi swój numer telefonu nie zapominając    

o napisaniu swojego imienia i nazwiska oraz klasy i numeru w dzienniku, 

8. W godzinach trwania lekcji geografii proszę mieć telefon przy sobie, ponieważ mogę 

zadzwonić do wybranego przez siebie ucznia, 

9. Wasze wiadomości i umiejętności będę sprawdzać w następujący sposób: 

 Prosząc, aby wybrani uczniowie lub wszyscy wysłali mi pracę na email’a, (jeśli ten 

sposób będzie dla was niedostępny to indywidualnie ustalimy inny), 

 Dzwoniąc do ucznia w godzinach lekcyjnych i odpytując ustnie, 

 O ocenach będę informować indywidualnie lub też zamieszczając listę ocen według 

numerów w dzienniku w zakładce materiały zdalne –klasa VII, 

10. Bardzo proszę o nie nadużywanie mojego numeru telefonu do celów nie związanych                 

z problemami szkolnymi, chciałabym, żebyście wiedzieli, że późne połączenia telefoniczne 

wzbudzają mój niepokój,  ponieważ tak jak każdy obawiam się o zdrowie wasze i moich 

najbliższych. Proszę o poważne potraktowanie zaistniałej sytuacji. 

A tak szczerze mówiąc chciałabym już wrócić do szkoły , tęsknię za wami! 

Tymczasem zabieramy się do pracy!!! 

 

Ps. Jest jeden plus naszej kwarantanny – na lekcjach możemy używać 

telefonów komórkowych.   

  

Pozdrawiam 

Małgorzata Woźniak-Kaca 
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