
Drodzy Rodzice i Uczniowie! 

 

 Informujemy, że na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, zajęcia w Szkole Podstawowej                 

w Łysomicach będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia  na 

odległość.                                                                                                                                                                            

O szczegółowych rozwiązaniach w tym zakresie uczniowie i rodzice będą informowani 

przez wychowawców i nauczycieli przedmiotów za pośrednictwem e – dziennika lub 

poczty elektronicznej.                                                                                                                        

 W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy 

korzystających z internetu prosimy o zapoznanie się z poniższymi zaleceniami                     

i poradami. 

    Zasady bezpieczeństwa w sieci:  

Zasady bezpieczeństwa używania sprzętu elektronicznego z dostępem do internetu: 

1. Używaj tylko bezpiecznych stron internetowych, czyli takich, które służą do 

edukacji lub kreatywnej zabawy. 

2. Nie odpowiadaj na "zaczepki" osób, których nie znasz. 

3. Nie klikaj w odnośniki (strony internetowe) jeżeli nie pochodzą z zaufanych źródeł 

(czyli rodzina, bliscy znajomi, nauczyciele). W ten sposób ograniczysz ewentualne 

wirusy komputerowe. 

4. Zachowaj zasady netykiety w sieci. 

Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu? 

Pracując w domu musimy pamiętać, że dziecko powinno pracować w odpowiednich 

warunkach.  

Rodzice muszą pomyśleć aby: 

- ustalić stałe miejsce pracy dziecka, 



- ustalić godziny do nauki i przerwy (w zależności od pracy zawodowej  rodziców) np. 

cykl 25 min z przerwą 5-10 minut na odpoczynek dla oczu,  

- jeśli jest taka możliwość lekcje realizować w godzinach porannych i południowych, 

- zadbać, by w pomieszczeniu była cisza, 

- przygotować wszystkie niezbędne przybory, książki i pomoce edukacyjne, by w  

trakcie zajęć ich nie szukać, 

- zadbać o właściwie oświetlone miejsce pracy, 

- zwrócić uwagę na odpowiednią pozycję ciała w czasie odrabiania zadań,  

- w czasie pracy dziecka przy komputerze pamiętać, by wysokość biurka była 

dopasowana do wzrostu dziecka, monitor na wysokości wzroku w odległości 40-75 cm 

od oczu,  klawiatura ustawiona około 10 cm od brzegu biurka,  

- starać się, aby dzieci systematycznie pracowały zgodnie z zaleceniami nauczycieli. 

Jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą? 

Aby zwiększyć motywację do nauki poza szkołą należy: 

- wyjaśnić dlaczego zaistniała  konieczność nauki w domu, 

- uświadomić, że praca w domu może być ciekawa i przyjemna,  

- mobilizować  do systematycznej  i planowej pracy, aby nie  powstawały zaległości,  

- interesować  się tym, co dziecko osiągnęło w danym dniu, czego się nauczyło, 

- dostrzegać każdy sukces dziecka, 

- po wykonanych zadaniach chwalić dziecko za podjęte działania, 

W pracy z młodszym dzieckiem ważne jest by: 



- nie wyręczać w odrabianiu lekcji,  jeśli to konieczne wytłumaczyć na czym polega 

zadanie, 

- nie krytykować i nie wytykać błędów, a starać się zrozumieć trudności, 

- okazywać dziecku troskę i akceptację, wzmacniać wiarę w siebie, wspierać              

w przypadku niepowodzeń, 

- ułatwiać dziecku naukę, zaczynać od najprostszych rzeczy, by dać mu satysfakcję       

i zachęcić do dalszych działań, 

- informację o pracy dziecka  w klasach 0-III można przesłać do wiadomości 

nauczyciela. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


