
Informacje dla uczniów i rodziców

1. Jak zorganizować warunki do nauki w domu?
1) Bardzo ważnym elementem nauki w domu jest zorganizowanie czasu, miejsca i narzędzi, które

pozwolą na skuteczną naukę. Należy pamiętać, aby był przeznaczony nie tylko na naukę, ale
także na rozwijanie pasji i zainteresowań oraz na odpoczynek i wzmacnianie relacji rodzinnych.

2) Należy zadbać o odpowiednie, wyznaczone miejsce do nauki oraz narzędzia i dostęp do
Internetu (w razie trudności, problemów - kontakt z wychowawcą,).

3) Należy zapoznać się z nowym rozkładem zajęć i zaplanować systematyczne i uporządkowane
zdalne uczenie się wszystkich przedmiotów.

4) Bardzo ważne jest to, aby robić przerwy i odpoczywać od pracy przed ekranem.
5) Należy pozostać w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami, korzystając z kanałów informacji

wyznaczonych przez każdego nauczyciela (lista na stronie internetowej szkoły).
6) Należy korzystać z materiałów publikowanych przez CKE, w tym z próbnych testów ( w

przypadku maturzystów).

2. Jak motywować dziecko do nauki i wspierać do systematycznego uczenia poza szkołą
Samodzielna nauka w domu wymaga na pewno samodyscypliny i przekonania, że jest się w stanie
samodzielnie lub z pomocą nauczyciela nauczyć czegoś nowego, odnieść sukces.
Rodzicu:
1) okaż życzliwe zainteresowanie tym czego uczy się twoje dziecko i ile czasu poświęca na naukę,
2) rozmawiaj ze swoim dzieckiem o jego obawach, niepokojach, a jeśli to przekracza twoje

kompetencje zachęć je do kontaktów pedagogiem szkolnym (sposób kontaktu – strona
internetowa szkoły, aktualności),

3) zachęcaj do współpracy i systematycznych kontaktów z wychowawcą, nauczycielami oraz
kolegami,

4) pokaż dziecku korzyści wynikające z samodzielnej pracy,
5) dostrzegaj starania dziecka i chwal go za podejmowany wysiłek, samodzielną pracę w domu,
6) zadbaj o równowagę pomiędzy nauką, rozrywką i wspólnie spędzonym czasem,
7) nie kontroluj nadmiernie swojego dziecka - wykaż się życzliwością i zrozumieniem - wszyscy

znaleźliśmy się w nowej, trudnej sytuacji.
8) wspieraj swoje dziecko pozytywnymi komunikatami, zapewniaj, że jest to stan przejściowy, z

którym wszyscy musimy sobie poradzić.

3. Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci
Uczniu:

1) pamiętaj o obowiązku ochrony własności intelektualnej i danych osobowych – nie rozpowszechniaj
wizerunku, materiałów edukacyjnych i innych treści bez zgody ich właściciela (nauczycieli, innych
uczniów),

2) jeśli nie masz pewności, z kim rozmawiasz, nie podawaj żadnych informacji na swój temat,
3) nie podawaj innym swoich haseł, układaj takie, które będą trudne do odgadnięcia (to nie może być

twoja data urodzenia ani imię!), powinno zawierać nie mniej niż 8 znaków, w tym cyfry oraz wielkie
litery, w różnych serwisach posługuj się różnymi hasłami,

4) nie pozwalaj na zapamiętywanie przez przeglądarkę haseł do poczty elektronicznej i serwisów, z
których korzystasz,

5) jeśli korzystasz z serwisów społecznościowych, zadbaj o odpowiednie ustawienia prywatności,
6) na forach dyskusyjnych czy blogach posługuj się nickiem (pseudonimem), a nie swoim imieniem i

nazwiskiem, unikaj publikowania informacji o sobie w sieci,
7) ostrożnie korzystaj z możliwości automatycznego „oznaczania się” w miejscu pobytu,



8) zwracaj uwagę na komunikaty pojawiające się w trakcie ściągania gier i aplikacji na telefony
komórkowe i smartfony,

9) w razie wątpliwości odnośnie do tego, jak w danej sytuacji postąpić, poproś o radę swoich rodziców
lub innych osób dorosłych, którym ufasz,

10) przydatne informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa w sieci znajdziesz również na stronie
https://ose.gov.pl/pakietyedukacyjne,

11) sprawdź komunikaty publikowane na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa
Cyfryzacji, dotyczące planowania i realizacji nauki zdalnej:

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna,

https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nauczycielu-poprowadz-lekcje-online
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