
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1/2020 

z dnia 23 marca 2020 r. 

 

Informacja o kształceniu na odległość - do Rodzica 

Szanowni Państwo! 

Od 25 marca br. zaczynamy pierwszy dzień szkoły online/kształcenie na odległość. 

Poniżej przesyłam Wam wskazówki, jak zorganizujemy ten proces i jak najskuteczniej 

wykorzystać czas, jaki jest przed nami. 

 

Pamiętajcie i dbajcie, aby dziecko utrzymywało szkolny tryb dnia: 

1. Pobudka o tej samej porze.  

2. Poranna higiena i śniadanie. 

3. Przed rozpoczęciem nauki kilka chwil na świeżym powietrzu (nawet otwarte 

okno czy balkon), co rozbudzi ciało i umysł dziecka, będzie imitowało wyjście 

do szkoły, a przede wszystkim wzmocni jego odporność. 

4. Zadbajcie o stanowisko pracy dziecka (biurko, fotel lub wygodne krzesło, 

podręczniki, komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu. 

5. O określonej porze – zgodnie z planem lekcji – dziecko powinno rozpocząć 

pracę nad zadanym przez nauczyciela zadaniem – oczywiście są to lekcje zdalne 

przesyłane za pomocą strony internetowej szkoły w oparciu o platformę Google 

G-Suite, nie wszystkie lekcje będą wymagały od ucznia pracy przed 

komputerem. Jeżeli macie państwo kilkoro dzieci w wieku szkolnym ustalcie 

grafik korzystania na każdy dzień. 

6. Nauczyciele przedmiotów prześlą Państwa dziecku każdego dnia  

 materiały do danej lekcji – zgodnie z planem lekcji – informacja od nauczyciela 

będzie zawierała też wskazówki, gdzie szukać materiałów, z czego korzystać i 

jak najskuteczniej pracować. 

7. Nauczyciel będzie do Państwa dyspozycji według ustalonego harmonogramu. 

8. Dziecko w przypadku wątpliwości powinno zadawać nauczycielowi pytania. 

Nauczyciel jest do Jego dyspozycji i cierpliwie wyjaśni niezrozumiałe 

zagadnienia. 

9. W przypadku awarii sprzętu, najszybciej jak to możliwe zgłoście ten fakt 

wychowawcy. 

10. Praca dziecka zostanie oceniona. 

11. Każdego dnia dziecko będzie równomiernie obciążone zajęciami/zadaniami, 

uwzględnione zostaną także jego możliwości psychofizyczne. 

12. W czasie nauki niezbędne są krótkie przerwy, najlepiej aktywność ruchowa.  

13. W czasie lekcji dziecko powinno unikać oglądania youtuba, seriali, grania w gry 

itp. To także świetna okazja do ćwiczenia samodyscypliny u dzieci. 

14. Zadbajcie o utrzymywanie kontaktów towarzyskich dzieci, ale TYLKO online 

ze względów bezpieczeństwa.  



15. Ustalcie i zagospodarujcie czas po południu, który będziecie mogli razem 

spędzić także na nauce/zapamiętywaniu/powtarzaniu. 

16. 1,5 godziny przed snem wyłączcie elektronikę. Zaniedbując to narażacie Wasze 

dziecko na problemy ze snem. 

17. Przed pójściem spać podsumujcie to, co udało się wykonać danego dnia/ 

powtarzajcie zadany materiał z przedmiotów.  

18. Dbajcie o sen - minimum 8 godzin. To wzmacnia odporność fizyczną i 

psychiczną. 

19.  Dbajcie o bezpieczeństwo Waszych dzieci – zwłaszcza w Internecie, 

przestrzegajcie przed: 

a. ujawnianiem prawdziwych danych w Internecie, 

b. publikacją zdjęć (zdjęcie można opublikować dopiero wtedy, gdy 

wszystkie osoby na nim oraz ich rodzice wyrażą zgodę. Bezpieczniej, 

jednak jest nie wrzucać zdjęć osób). 

c. wchodzeniem na nieznane strony, klikaniem w linki od nieznajomych 

osób. Hakerzy, szczególnie teraz tylko na to czekają. 

d. pobieraniem i przerabianiem czyichś zdjęć, 

e. umieszczaniem nieprzychylnych komentarzy na temat innych, 

f. stosowaniem cyberprzemocy (wyśmiewanie, grożenie, obrażanie itp.) 

podlega konsekwencjom prawnym. 

 

 

  



Rodzicu - jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu? 

1. Wygospodarujcie wspólnie z dzieckiem przestrzeń przyjazną nauce (odpowiednia ilość 

miejsca, dobre oświetlenie, wygodne krzesło, mało przedmiotów rozpraszających 

uwagę). 

2. Każdego dnia przygotuj dziecko do procesu uczenia się tak jakby wybierało się do 

szkoły (poranna toaleta, śniadanie, ubranie się) aby podtrzymać prawidłowe nawyki. 

Warto przewietrzyć pomieszczenie lub dziecko (krótki spacer lub oddychanie przy 

otwartym oknie). 

3. Zadbaj o to by potrzebne przybory i podręczniki były zawsze w zasięgu ręki dziecka. 

4. Sprawdź możliwość dostępu dziecka do Internetu i zadbaj o zalogowanie do e-dziennika 

(niezbędne loginy). Jeżeli masz kilkoro dzieci w wieku szkolnym ustal kolejność 

korzystania. 

5. Proszę wytłumacz dziecku jak ważne jest aby w czasie nauki  

nie rozpraszało się korzystaniem z Internetu np. oglądaniem filmików, teledysków, 

graniem w gry. Jeśli jesteś w domu czuwaj nad tym. 

6. Dbajcie o to by nauka przebiegała w sposób niezakłócony i samodzielny. Unikaj 

bodźców rozpraszających – niech w trakcie nauki dziecka nie gra radio  

lub telewizor. 

7. Zarządź by wszystkie dzieci uczyły się w tym samym czasie – wtedy łatwiej  

o motywację do nauki w domu. 

8. W razie trudności wspieraj dziecko, pamiętając, że robi to także nauczyciel, który 

pozostaje do dyspozycji twojego dziecka. 

9. Przypominajcie dzieciom o konieczności robienia krótkich przerw                      na 

aktywność przydatną dla przywrócenia koncentracji uwagi  i zlikwidowania 

ewentualnego znużenia wywołanego nauką. 

 

  



Rodzicu aby wspierać i podtrzymać motywację dziecka do systematycznego uczenia się 

poza szkołą warto: 

1. Rozbudzać u dziecka zamiłowanie do nauki i ciekawość do świata.  

Wyjaśnij dziecku do czego przydaje się wiedza uzyskana w szkole, wskazuj wartość                          

i możliwość wykorzystania jej w życiu codziennym np. umiejętności matematyczne podczas 

zakupów itp. Ważne aby dziecko miało świadomość, że edukacja jest bardzo praktyczna                   

i czyni życie łatwiejszym. 

2. Pomóż dziecku uwierzyć, że może odnieść sukces. 

Okazuj życzliwe zainteresowanie sprawami szkolnymi dziecka. Dostrzegaj sukcesy i starania, 

chwal za poniesiony wysiłek. Buduj w dziecku poczucie własnej wartości i wiary we własne 

możliwości. 

3. Wdrażaj dziecko do samodzielności i systematyczności. 

Zachęcaj dziecko do samodzielności. Wspieraj ale nie wyręczaj –„wiem, że to potrafisz,              

dasz sobie radę”. Ucz i wdrażaj do systematyczności. Jeśli codziennie rozmawiasz z dzieckiem 

na temat rzeczy, których się uczyło pomagasz utrwalać jego wiedzę. Umysł, który regularnie 

ćwiczy, łatwiej przyswaja informacje i zapamiętuje je. Dziecko, które codziennie utrwala sobie 

zdobywane wiadomości, nie będzie mieć problemów z nauką. 

4. Nie krytykuj i bądź cierpliwy. 

Nie krytykuj lecz udzielaj wskazówek, pozwól dziecku uczyć się na błędach  

i niepowodzeniach. Bądź cierpliwy. 

5. Rozbudzaj zainteresowania i pasje dziecka 

Rozmawiaj z dzieckiem o jego zainteresowaniach, celach i planach na przyszłość. Pokaż jaka 

wiedza i umiejętności potrzebne są do osiągnięcia celu, że szkoła i zdobyta wiedza pozwoli mu 

stać się w przyszłości kimś, kim chce być. 

6.  Dobrze zorganizuj czas dziecka 

Staraj się ustalić harmonogram dnia – zarezerwuj czas na naukę, odpoczynek ale także                 

na utrwalanie zdobytej wiedzy. Pomóż dziecku rozłożyć materiał do nauki na etapy,                      

nie zostawiaj trudnych treści do opanowania na koniec kiedy dziecko może odczuwać 

zmęczenie. 

7. Podtrzymuj wartość nauki zdalnej i pokaż jej pozytywne strony. 

Nie umniejszaj wartości nauki zdalnej - ma tak samą wartość jak praca zdalna rodzica. 

Podejdźmy do sprawy odpowiedzialnie. Pokaż dziecku pozytywne strony nowej sytuacji  

jako szansy na poprawę ocen i nadrobienie ewentualnych zaległości do czasu powrotu  

do szkoły.  



Rodzicu dbaj o bezpieczeństwo Twojego dziecka w sieci przypominając  

mu o podstawowych zasadach: 

1. Chroń dane swoje i twoich bliskich – nie podawaj nazwiska, adresu, numeru telefonu 

itp. 

2. Dbaj o swoje hasła i loginy  – nie podawaj i nie udostępniaj ich nikomu.  

3. Nie ufaj osobom poznanym w sieci – nie podawaj danych i szczegółów dotyczących 

ciebie i Twojej rodziny, jeśli ktoś Cię o to prosi powiedz  

o tym dorosłemu. 

4. Dbaj o swój dobry wizerunek w sieci i pomyśl np. zanim wrzucisz zdjęcie  

(w tym zdjęcie innych osób bez ich zgody) lub nad wartością tego  

co udostępniasz i lajkujesz. Twoja aktywność i wszystko co robisz  

w Internecie świadczy o tobie i twojej kulturze. 

5. Nie klikaj w nieznane linki, nie pobieraj podejrzanych załączników  

i aplikacji, szczególnie wysłanych przez nieznane ci osoby. Możesz ściągnąć wirusa, 

który spowoduje utratę danych.  

6. Szanuj swój czas i bądź krytyczny – zachowaj umiar w przebywaniu  

w Internecie, znajdź czas na naukę i odpoczywaj aktywnie w domu. Przed snem daj 

sobie czas co najmniej 1,5 godziny na odpoczynek od urządzeń i sprzętów – to bardzo 

ważne aby twój sen był spokojny, dawał siły i odprężenie. 

7. Przestrzegaj prawa – nie bądź wulgarny, nie obrażaj i nie ośmieszaj innych. 

8. Pamiętaj aby korzystać ze stron przeznaczonych i przyjaznych dzieciom  

i młodzieży.  

9. Powiedz i zgłoś dorosłym jeśli coś cię zaniepokoi. 

10.  Rodzicu wspieraj i ufaj swojemu dziecku, ale trzymaj rękę na pulsie i bądź  

w Internecie, by czuwać nad jego aktywnością i jej jakością. 

 


