
Szanowni Państwo, 

w najbliższych dniach wejdzie w życie rozporządzenie, które ureguluje organizację zajęć 

edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalnego 

nauczania). 

W związku z tym informuję Państwa, że od momentu decyzji Ministra Edukacji Narodowej o 

zawieszeniu zajęć we wszystkich placówkach oświatowych w Polsce, nauczyciele naszej 

szkoły realizują program  w formule zdalnego nauczania z wykorzystaniem komunikatorów, 

grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych czy dziennika 

elektronicznego. Dlatego też zwracam się z prośbą do rodziców aby monitorowali Państwo 

udział dziecka w proponowanej przez nauczycieli formie zajęć na odległość. 

Drodzy rodzice: 

- zainteresujcie się czy dziecko uczestniczy w zajęciach,  pytajcie jakie zadania zrobiło, 

sprawdzajcie zapisy w zeszycie lub ćwiczeniach, 

 - nie róbcie zadania za dziecko, 

 - podczas wykonywanej pracy nie odrywajcie dziecka od niej, nie  rozmawiajcie z nim na 

inne tematy, nie wydawajcie poleceń, 

- pomóżcie we właściwym zorganizowaniu dnia dziecku, aby nie zaczęło mu się wydawać, 

że nauka zajmuje mu cały dzień i traci możliwość do czasu na własne zainteresowania, czy 

przyjemności, 

- zadbajcie o bezpieczeństwo w sieci, porozmawiajcie z dzieckiem na temat  bezpiecznego 

korzystania z internetu 

Uczniowie: 

-  wykonujcie zadania codziennie o tym samym czasie, 

- wykonujcie zadania stale w tym samym miejscu, w ciszy i spokoju, 

- przed przystąpieniem do wykonywania zadania uporządkujcie swoje miejsce pracy i 

przygotujcie potrzebne pomoce i przybory, 

- najpierw wykonujcie zadania trudniejsze a potem pozostałe, 

- po każdych 45 minutach pracy róbcie 5-10 minutowe przerwy, 

- pracujcie każdego dnia systematycznie, aby nie nawarstwiały Wam się zaległości, 



- utrzymujcie stały kontakt ze szkołą, współpracujcie  z nauczycielami i wychowawcą. 

Nauczyciele będą na bieżąco monitorowali i oceniali osiągnięcia uczniów. 

Mając na uwadze właściwą i efektywną organizację czasu pracy, proszę o kontaktowanie się 

z nauczycielami (pytania, przesyłanie zrobionych zadań) w dni powszednie  do godziny 

14.00. 

Dla nas wszystkich jest to nowe doświadczenie. Liczymy na zrozumienie obecnej sytuacji, 

zaangażowanie i współpracę. 

 


