
 

 

 

Codzienne obowiazki ucznia 

 

 
 

Ty musisz: 

 Zarejestrowac swa obecnosc w godzinach 9-10 rano poprzez zalogowanie sie do 
Google Form Class oraz wykonanie instrukcji nauczyciela.Kazdy z wychowawcow 
bedzie skrupulatnie sprawdzal wasza obecnosc. 

 Sprawdzaj kazdego dnia jakie zadania zostaly dodane do Google Classroom .Postaraj 
sie kazdego dnia podazac za swoim planem lekcji jaki ustalony jest na poszczegolne 
dni nauki.Nauczyciele postaraja sie zadac wam ilosc pracy ktora zajmie wam 
odpowiednio tyle czasu ile trwa lekcja. 

 Nauczyciele beda dodawac zadania w sekcji Classwork –Material ,wymagane moze 
byc przeczytanie lecz nie zawsze oddawanie gotowej pracy.Moze byc to material do 
nauczenia. 

 Nauczyciele kazdego przedmiotu beda wymagac oddania prac raz w 
tygodniu.Znajdziecie je przewaznie w sekcji Classwork-Assigments.Upewnij sie ze 
prace zostaja oddane ,zapisane w terminie. 

 Nie wszystko bedzie zapisane w sekcji TO DO wiec kazdego dnia upewnij sie I 
sprawdz kazda klase by nie gromadzic zaleglosci. 

 Twoj kazdy  dzien powinnien miec rutyne .Postaraj sie oddzielic godziny szkoly od 
godzin domowych.Podazaj za swoim planem by ten czas liczyl sie jako czas szkolny. 

 Postaraj sie byc aktywny fizycznie conajmniej 30 min dziennie. 

 Powinienes rowniez miec czas na czytanie w trakcie tygodnia. 

 Smodzielna nauka powinna zajmowac ci okolo 1 godziny 30 minut. 

 Zawsze staraj sie przy wykonywaniu zadan najlepiej jak potrafisz. 

 Pamietaj o oddawaniu prac w terminie ustalonym przez nauczyciela. 

 Jesli nie jestes pewien lub masz pytania dotyczace prac domowych mozesz zapytac 
nauczyciela danego przedmiotu poprzez google classroom lub wyslac maila z 
pytaniem w godzinach szkolnych 9.00-3.15. 

 Jesli masz problem z Google Classroom zerknij na video ktore przygotowal Mr 
Murtagh https://bit.ly/LCC-GC-Help . 

 Postaraj sie w ciagu szkolnej nauki kazdego dnia unikac dystrakcji takiej jak  telefon 
komorkowy,media spolecznosciowe. 
 

Postaraj sie kazdego dnia o aktywnosc fizyczna ,relaks,czytanie oraz komunikacje z 

najblizszymi. 

 

https://bit.ly/LCC-GC-Help


 

 

 

Year 8 Work Submission Schedule 

Subject  Work Submission Day 

Maths Monday 

Religion Monday 

Home Economics Monday 

Languages Tuesday 

Science Tuesday 

Drama Tuesday 

Technology Wednesday 

Geography Wednesday 

Music Wednesday 

English Thursday 

History Thursday 

Art Friday 

Form Class Friday 
Year 9 Work Submission Schedule 

Subject  Work Submission Day 

History Monday 

English Monday 

Technology Monday 

Maths Tuesday 

Geography Tuesday 

Music Tuesday 

Home Economics Wednesday 

Science Wednesday 

Drama  Wednesday 

Religion Thursday 

Languages Thursday 

Art Friday 

Form Class Friday 

Year 10 Work Submission Schedule 

Subject Work Submission Day 

Geography Monday 

Science Monday 

Languages  Monday 

English Tuesday 

History Tuesday 

Technology Tuesday 

Maths Wednesday 

Religion Wednesday 

Drama  Wednesday 

Music Thursday 

Home Economics Thursday 

Art Friday 

Form Class Friday 



 

 

 


