
DRODZY UCZNIOWIE! 
 
Dziękujemy za Wasz wysiłek, wytężoną pracę, zaangażowanie w naukę. Jesteśmy dumni, 
że dzielnie pokonujecie napotykane trudności.  
 
Od 25 marca 2020r. do 10 kwietnia 2020r. będziecie uczyć się zdalnie, tzn. treści nauczania 
będą przekazywane przez nauczycieli poprzez  dostępne i sprawdzone środki komunikacji 
takie jak: e-dziennik, „szkoła w chmurze”, telefon, poczta elektroniczna, media 
społecznościowe, komunikatory, wideokonferencje na platformach. 
 
Od dziś nauczyciele mogą oceniać wykonane prze Was zadania, ćwiczenia, wypowiedzi 
pisemne, karty pracy i inne działania edukacyjne. 
 
Uczniowie! 
1. Możecie samodzielnie (np. przez e-dziennik) lub z pomocą rodziców nawiązywać kontakt z 
wychowawcą i nauczycielami. 
2. W miarę możliwości starajcie się  sami organizować naukę własną w domu. Młodsi 
uczniowie pracują wspierani przez rodziców. 
3. Pracujcie systematycznie – taka nauka daje najlepsze efekty! 
4. Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania na bieżąco zgłaszajcie 
nauczycielom (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo rodziców). 
5. Nie przedłużajcie niepotrzebnie czasu spędzonego przy komputerze. Przerwy, nawet 
krótkie są obowiązkowe!  
6. Przestrzegajcie zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie. 
7. Pamiętajcie o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji z nauczycielami (zwroty 
grzecznościowe mile widziane). 
 
Proszę pamiętać, że wychowawca klasy jest osobą, do której możecie zwrócić się o pomoc. 
To wychowawca w porozumieniu z rodzicami ustala możliwe formy pracy zdalnej – 
informacje te przekazuje wszystkim nauczycielom prowadzącym zajęcia w danej klasie. 

 
Nauczyciele powinni: 
1. informować Was  o możliwym trybie pracy (formach i częstotliwości kontaktu, zakresie 
zadań, materiałach, terminie i formach indywidualnych konsultacji, terminach i formach 
oddawania prac itp., zasadach oceniania); 
2. zadawać do wykonania taki zakres treści i zadań, aby był odpowiedni do Waszych 
możliwości; 
3. pamiętać, że nie wszyscy uczniowie mogą mieć w pełni swobodny dostęp do sieci, 
niektórzy muszą się dzielić komputerem, czy telefonem z rodzeństwem (zwłaszcza 
młodszym); 
4. pamiętać, że: logowanie, przesyłanie, generowanie postaci elektronicznej to dla Was 
dodatkowy czas poświęcony na naukę; 
5. pamiętać, że terminy wykonania zadań nie mogą być zbyt krótkie; 
6. pamiętać, aby instrukcje i polecenia  były proste i jasne, nieprzeładowane treściami 
nieistotnymi.  
 



Uczniowie pracują samodzielnie, a rodzice wspierają (ale nie wyręczają!) dzieci w 
wykonywaniu zadanych prac. 
Zawsze możecie także liczyć na wsparcie Dyrekcji Szkoły. 
 
Dyrekcja SPI 11 w Kielcach 
 
 
 
 
 


