
 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1/2020 

z dnia 23 marca 2020 r. 

Informacja o kształceniu na odległość - do ucznia. 

Drodzy Uczniowie! 

Od 25 marca br. zaczynamy, tak na poważnie pierwszy dzień szkoły online/kształcenie na 

odległość. 

Poniżej przesyłam Wam wskazówki, jak najskuteczniej wykorzystać czas. 

Utrzymaj szkolny tryb dnia: 

1. Wstawaj o tej samej porze. 

2. Zachowaj poranną rutynę - pamiętaj o higienie i śniadaniu. Nie chodź cały dzień 

w piżamie. 

3. Przed rozpoczęciem nauki wyjdź do ogródka, z psem, na balkon albo otwórz 

okno i pooddychaj świeżym powietrzem - to rozbudzi Twoje ciało, będzie 

imitowało wyjście do szkoły i wzmocni Twoją odporność. 

4. Przygotuj sobie stanowisko pracy (biurko, fotel lub wygodne krzesło, 

podręczniki, komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu. 

5. O określonej porze zacznij pracę zadaną  – zgodnie z planem lekcji, oczywiście 

są to lekcje przesyłane za pomocą strony internetowej szkoły w oparciu o 

platformę Google G-Suite. Jeżeli masz rodzeństwo. Które w tym samym czasie 

potrzebuje skorzystać z komputera musicie ustalić w domu kolejność). 

6. Nauczyciel przedmiotu prześle ci każdego dnia materiały do danej lekcji. 

7. Skup się i uważnie czytaj polecenia, w przypadku wątpliwości zadawaj 

nauczycielowi pytania. Nie bój się i nie krępuj - jest do Twojej dyspozycji  

i wyjaśni Ci niezrozumiałe zagadnienia. 

8. W przypadku problemów technicznych, związanych z Internetem lub sprzętem 

komputerowym, przekaż najszybciej jak możesz tę do wychowawcy klasy. 

9. Twoja praca będzie podlegała ocenie. 

10. W czasie nauki rób sobie krótkie ruchowe przerwy (najlepiej zgodnie z 

przerwami szkolnymi. W szkole wychodziliście z ławek, na korytarz itp. 

Rozciąganie się, wstanie z miejsca, spacer po mieszkaniu będzie regenerowało 

umysł. 

11. W czasie przerw unikaj oglądania youtuba, seriali, grania w gry itp. To świetna 

okazja dla Ciebie do ćwiczenia samodyscypliny. 

12. Zaplanuj sobie czas popołudniowy. Pamiętaj, że rodzice nadal będą pracować, 

nawet jeśli fizycznie będą w domu i nie mogą spędzać z Tobą czasu, kiedy ty 

masz już wolne. 

13. Utrzymuj kontakty towarzyskie TYLKO online. Wykorzystaj po południu czas 

do dzielenia się ONLINE swoimi pomysłami na kreatywne spędzanie czasu 

wolnego. 

14. Ustal i zaplanuj z rodzicami czas po południu, który będziecie mogli razem 

spędzić także na nauce/zapamiętywaniu/powtarzaniu. 

15. 1,5 godziny przed snem wyłącz elektronikę. Zaniedbując to narażasz się na 

problemy ze snem. 



16. Przed pójściem spać podsumuj to, co udało Ci się wykonać danego dnia/ 

powtarzaj zadany materiał z przedmiotów.  

17. Dbaj o sen. Śpij minimum 8 godzin. To wzmacnia odporność fizyczną i 

psychiczną. 

18. Dbaj o bezpieczeństwo – zwłaszcza w Internecie: 

a. nie ujawniaj swoich prawdziwych danych w Internecie 

b. zdjęcie możesz opublikować dopiero wtedy, gdy wszystkie osoby na nim 

oraz ich rodzice wyrażą zgodę. Bezpieczniej, jednak jest nie wrzucać 

zdjęć innych osób. 

c. nie wchodź na nieznane strony, nie klikaj w linki od nieznajomych osób. 

Hakerzy tylko na to czekają. 

d. nie pobieraj i nie zmieniaj czyichś zdjęć. Coś, co Tobie wydaje się 

zabawne, dla innych może być krzywdzące i bardzo źle się skończyć. 

e. powstrzymaj się od umieszczania nieprzychylnych komentarzy, 

f. pamiętaj, że stosowanie cyberprzemocy (np. grożenie, wyśmiewanie, 

obrażanie) podlega konsekwencjom prawnym. 

 


