
PORADNIK DLA RODZICÓW 
 

Szanowni Państwo,  

Z sytuacją,  jaką przyszło nam się wspólnie  zmierzyć, nie mieliśmy nigdy do czynienia. 

Najbliższy okres będzie dla nas wszystkim sprawdzianem, który wspólnie zaliczymy na ocenę 

celującą.  

Jest to nowe doświadczenie zarówno dla nas - nauczycieli, dla Was – rodziców ale przede 

wszystkim dla młodych ludzi niekoniecznie rozumiejących powagę sytuacji. Szkoła pracuje w 

trybie zdalnym co oznacza, że rozpoczynamy realizację podstawy programowej „na 

odległość”, czyli z wykorzystaniem dziennika elektronicznego oraz innych narzędzi zdalnych.  

Dzięki temu, że możemy korzystać ze zdalnego nauczania, zaistniała możliwość 

kontynuowania nauki i sukcesywnego zdobywania wiedzy.  

Najważniejsze, to w miarę możliwości zadbać o komfort psychiczny. Dla każdego nowa 

sytuacja jest trudna, a obecna, której sutkiem może być utrata zdrowia czy życia, może 

stworzyć poczucie zagrożenia. Nie lekceważmy tych emocji i starajmy się je na bieżąco 

rozwiewać. Dajmy szansę na zadawanie pytań i swobodną rozmowę, która może zredukować 

napięcie spowodowane niewiedzą, ale także nawałem informacji. To, co dla nas wydaje się 

mało istotne, u innych może powodować lęk.  

 

1. Jak zorganizować szkołę w domu? Proponujemy, by w miarę możliwości Wasze dziecko: 

- utrzymywało szkolny tryb dnia - wstawało w miarę o tej samej, wczesnej, porze, 

zachowywało poranną rutynę, czyli pamiętało o higienie i śniadaniu; 

- miało do dyspozycji sprzęt z dostępem do internetu; 

- miało wyznaczone miejsce do nauki sprzyjające skupieniu i efektywnej pracy; 

- robiło sobie przerwy w nauce, najlepiej ruchowe; 

- racjonalnie dysponowało czasem nauki, sumiennie i systematycznie wypełniając zadania 

szkolne. 

 

2. Nauka zdalna w ZSTZ. 

Drodzy Państwo. 

W najbliższych dniach nauczyciele przedmiotowcy będą się kontaktowali z uczniami 

przez dziennik librus. Będą to wiadomości, które należy codziennie odczytywać oraz 

zadania domowe (zakładka dziennik-zadania domowe). 

Czas pracy, tematy i treści dostosowane zostaną do tej nietypowej sytuacji. Zrobimy 

wszystko, by nie obciążać uczniów nadmiarem materiału, ale umożliwiamy sukcesywne 

nabywanie wiedzy.  

 

Dla uczniów i rodziców nieposiadających dostępu do Internetu lub komputera 

nauczyciele przygotowują materiały i przesyłają do sekretariatu raz w tygodniu w 

ustalonym dniu. Materiały te będą do odebrania w szkole w dniu ustalonym z 

wychowawcą. Wychowawcy są zobligowani do zebrania informacji o uczniach, którzy 

będą korzystali z tego sposobu komunikacji. 

 

3. Bardzo ważnym elementem sprawnej nauki w domu jest motywacja. Ogromną  rolę w tym 

aspekcie odgrywają właśnie  rodzice. W tym więc czasie Państwa rola jest szczególnie istotna 

i polegać może na: 

- okazywaniu zainteresowania nauką swoich dzieci, ich sukcesami i trudnościami; 

- chwaleniu dzieci za wytrwałość i systematyczność; 

- uświadamianiu im celu, wartości i znaczenia nauki w domu; 

- zapewnianiu, że to sytuacja przejściowa i we właściwym czasie wszystko wróci do normy. 



 

4. W okresie nauki zdalnej młodzież będzie często korzystała z komunikatorów, co wymaga 

szczególnego nadzoru nad bezpieczeństwem. Zachęcamy więc, by: 

- przypominać podstawowe zasady bezpieczeństwa w Internecie i uczulać na zagrożenia 

związane z nawiązywaniem nowych znajomości w Sieci; 

- podkreślać znaczenie ostrożności przy podawaniu prywatnych danych; 

- uczyć krytycznego podejścia do informacji przeczytanych w Sieci, ponieważ nie wszystkie 

są wiarygodne; 

- być wyrozumiałym dla swojego dziecka. Zdarza się, że młodzi przypadkowo trafiają na 

strony adresowane do dorosłych. Ważne jest, by dziecko Wam ufało i wiedziało, że zawsze, 

kiedy poczuje się niezręcznie, coś je zawstydzi lub przestraszy, może na Was liczyć; 

- przyjrzeć się, jak dziecko korzysta z Internetu, jakie strony lubi oglądać, z kim się 

kontaktuje i jak zachowuje się w Sieci. Warto ustalić zasady korzystania z Sieci; 

- w przypadku podejrzenia, że zostało złamane prawo (szkodliwe treści, cyberprzemoc itp.), 

powiadomić policję lub anonimowo na adres www.dyzurnet.pl  Nigdy nie należy usuwać 

dowodów przestępstwa - nawet jeśli będzie to wulgarny lub nieprzyjemny list, bądź inny plik. 

 

Dyrekcja i grono pedagogiczne w tym trudnym okresie pozostaje z Państwem w kontakcie. W 

razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości czy sugestii prosimy o kontakt telefoniczny lub 

mailowy, bądź poprzez dziennik elektroniczny. Niebawem otrzymacie Państwo pełny wykaz 

możliwości kontaktów i konsultacji z nauczycielami. 

Zachęcamy do odwiedzin strony szkoły www.zstz.piekary.pl szkolnego fanpage FB oraz 

przede wszystkim dziennika elektronicznego Librus. 

 

Szanowni Państwo, pamiętajcie, że jesteśmy do Waszej dyspozycji. Dzwońcie lub piszcie w 

miarę potrzeb, by ten trudny okres przetrwać w harmonijnej współpracy. W sytuacjach 

szczególnie trudnych możecie skorzystać z porad specjalistów szkolnych i pozaszkolnych. 

 

 

Z poważaniem 

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne ZSTZ 

http://www.dyzurnet.pl/
http://www.zstz.piekary.pl/

