
PORADNIK DLA UCZNIÓW DOTYCZĄCY ZDALNEGO NAUCZANIA 

 

Drodzy Uczniowie,  

 

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, ale przede wszystkim dla Was - 

uczniów. Szkoła pracuje w trybie zdalnym, co oznacza, że rozpoczynamy realizację podstawy 

programowej „na odległość”, czyli z wykorzystaniem dziennika elektronicznego oraz innych 

narzędzi zdalnych.  

Dzięki takiemu nauczaniu zaistniała możliwość kontynuacji nauki, sukcesywnego 

zdobywania wiedzy, a w efekcie pomyślnego zaliczenia kolejnego roku szkolnego, bądź 

ukończenia szkoły.  

Czas więc na regularną pracę w tym kierunku. Pamiętajcie jednak, że najważniejsze, aby w 

miarę możliwości zadbać o komfort psychiczny. Dla każdego nowa sytuacja jest trudna. A ta, 

której sutkiem może być utrata zdrowia czy życia sprawić może, że towarzyszyć Wam będzie 

poczucie zagrożenia. Nie lekceważcie tych emocji i starajcie się je na bieżąco rozwiewać. 

Wspomagamy Was w tym już od dłuższego czasu poprzez Szkolny Telefon Zaufania 512 898 

641, pod którym dyżur pełni szkolna pedagog.  

Wykorzystujcie szanse na zadawanie pytań i swobodną rozmowę, która może zredukować 

napięcie spowodowane niewiedzą, ale także nawałem informacji. Korzystajcie z 

wiarygodnych źródeł.  

Pamiętajcie też, że ograniczenia spotkań towarzyskich, wyjść na miasto i cotygodniowych 

zajęć dodatkowych wynikają z bezpieczeństwa i nie są na zawsze! 

Potraktujcie ten okres jako dodatkową możliwość do ćwiczenia cierpliwości, optymizmu, 

odpowiedzialności i kreatywności. 

 

Jak ma wyglądać szkoła w domu? Proponujemy, abyście w miarę możliwości: 

- utrzymywali szkolny tryb dnia - wstawali o tej samej, raczej wczesnej, porze, zachowywali 

poranną rutynę, pamiętali o higienie i właściwym odżywianiu; 

- mieli wyznaczone miejsce do nauki, sprzyjające skupieniu i efektywnej pracy; 

- robili przerwy w nauce, najlepiej ruchowe i pili dużo wody; 

- racjonalnie dysponowali czasem nauki, sumiennie i systematycznie wypełniając zadania 

szkolne. 

 

I na koniec: 

Będziecie teraz spędzali więcej czasu przy komputerze niż zwykle. Pamiętajcie o zachowaniu 

właściwej postawy ciała podczas tej pracy, ale i o swoim bezpieczeństwie w sieci. Oto 

zasady: 

- Chroń swoją prywatność! 

- Nie podawaj swoich danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, numer telefonu czy 

adres domowy. 

- Zadbaj o swój wizerunek. Jeśli publikujesz w sieci swoje zdjęcia, dbaj, by widzieli je tylko 

Twoi znajomi.  

- Nie umieszczaj w sieci zdjęć, które mogą Ci zaszkodzić dziś lub za jakiś czas. 

- Mów, jeśli coś jest nie tak! 

- W sytuacji, kiedy ktoś lub coś Cię w internecie zaniepokoi lub wystraszy, koniecznie 

opowiedz o tym rodzicom lub innej zaufanej osobie dorosłej. Możesz w takiej sytuacji 



skontaktować się z Telefonem Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, dzwoniąc pod bezpłatny 

numer 116 111. 

- Nie ufaj osobom poznanym w sieci! 

- Nie spotykaj się z osobami poznanymi w internecie. O propozycjach spotkania od 

internetowych znajomych informuj rodziców. 

- Szanuj innych w sieci! Zachowuj się asertywnie.   

- Nie publikuj zdjęć znajomych lub filmów z ich udziałem bez ich zgody. 

- Zastosuj umiar! Zbyt długie korzystanie z komputera, tabletu czy smartfona może pogorszyć 

Twoje zdrowie i kontakty z innymi. 

Pamiętajcie, że przyjdzie czas, kiedy znów się spotkamy - jak dawniej - w szkole. Teraz 

dbajcie o zdrowie swoje i swoich bliskich. I uczcie się, bo życie przed Wami, a dobry zawód, 

to skarb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


