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Pałecznica, dn. 24 marca 2020r 

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie, 

w związku z obowiązkiem realizacji podstawy programowej od dnia 25 marca 2020r,                   

za pomocą poczty sppalecznica@gmail.com i strony internetowej www.sppalecznica.pl                   

w naszej szkole będzie funkcjonował system zdalnego nauczania, w związku z tym, poniżej 

przedstawiam  najważniejsze informacje: 

 

Informacje dla nauczycieli, uczniów, ich rodziców o kształceniu                            

na odległość w szkole, z uwzględnieniem higieny pracy uczniów                                

i nauczycieli oraz zasad bezpieczeństwa w sieci: 

 

1. Nauczyciele będą w gotowości do pracy, codziennie będą logować się na poczcie 

sppalecznica@gmail.com w godz. 8.00 – 13.00 ,  

2. Nauczyciele klas 0 – III  każdego dnia będą przesyłać do rodziców i uczniów 

zagadnienia do realizacji. 

3. Nauczyciele klas V-VIII będą przesyłać do rodziców i uczniów zagadnienia do 

realizacji zgodnie  z dotychczas obowiązującym planem. Zagadnienia będą przesyłane 

do godziny 8.00 i odpowiadać będą materiałowi według tygodniowego wymiaru 

godzin z danego przedmiotu. Realizacja planu wynika z troski o równomierne 

obciążenie uczniów oraz zróżnicowanie zajęć każdego dnia. Zgodnie                                     

z Rozporządzeniem MEN zagadnienia  przesyłane przez nauczycieli będą miały różną 

formę. 

4. Nauczyciele stale monitorują komunikaty pojawiające się na stronach Ministerstwa 

Edukacji Narodowej,  Lubelskiego Kuratorium Oświaty oraz stronie internetowej 

szkoły,  

mailto:sppalecznica@gmail.com
http://www.sppalecznica.pl/
mailto:sppalecznica@gmail.com


 Szkoła Podstawowa 

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

21-104 Niedźwiada;    Pałecznica 81 

tel. 81 851-21-84    e-mail: palecznica@poczta.fm 
https://sppalecznica.pl/ 

 

5. W związku z nowymi komunikatami MEN nauczyciele wypracowują na bieżąco nowe 

dokumenty dotyczące zdalnego nauczania; 

6. Wychowawcy  za pośrednictwem poczty sppalecznica@gmail.com będą w stałym 

kontakcie z rodzicami swoich wychowanków, zbierając na bieżąco informacje 

dotyczące zdalnego nauczania; 

7. Wychowawcy  monitorują zadawane uczniom prace, dbając o proporcjonalny rozkład 

zadań domowych, uwzględniając przepisy dotyczące bezpiecznych i higienicznych 

warunków pracy.; 

8. Uczniom i nauczycielom wskazuje się korzystanie z rekomendowanych przez MEN 

stron edukacyjnych, CKE,  e- platform, programów telewizyjnych (TVP ABC, TVP 

Kultura, TVP Historia) oraz audycji Polskiego Radia; 

9. Rodzice będą na bieżąco otrzymywać informacje dotyczące zdalnego nauczania                  

od dyrekcji szkoły   i wychowawców poprzez pocztę sppalecznica@gmail.com                   

i stronę internetową szkoły www.sppalecznica.pl   

Pragnę przypomnieć, że od dnia 25 marca 2020r praca uczniów podlegać będzie ocenianiu. 

W obecnej sytuacji Państwa wsparcie w procesie edukacyjnym jest bezcenne, dlatego 

zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc w realizacji zadań, a w przypadku wątpliwości                

o kontakt z wychowawcą klasy. 

 

 

Z wyrazami szacunku  

Emilia Kowalska 

Dyrektor Szkoły Podstawowej 

 w Pałecznicy 
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Załącznik nr 1 

INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW                                      

O KSZTAŁCENIU NA ODLEGŁOŚĆ 

Informacje dla uczniów i rodziców o kształceniu na odległość w szkole, z uwzględnieniem 

higieny pracy 

 Miejsce pracy dziecka ma duże znaczenie, gdyż jest istotnym warunkiem efektywnej 

nauki. 

 Warto zadbać o wygodną pozycję przy biurku, systematyczne wietrzenie pokoju oraz 

ograniczyć dostęp do takich „rozpraszaczy”, jak telewizor czy telefon. 

 Jeżeli nauka odbywa się z wykorzystaniem komputera, powinniśmy zadbać o to, żeby 

dziecko mogło z niego skorzystać (ustalić czas dla każdego dziecka). 

 W przypadku, gdy w domu uczy się więcej dzieci dobrze jest wprowadzić zasadę,  

że wszystkie dzieci uczą się w tym samym czasie. Zapobiegnie to pojawieniu się u 

dziecka poczuciu niesprawiedliwości i niechęci  do nauki, związanej z tym, że ono 

musi się uczyć, a brat, czy siostra bawią się, grają na komputerze lub oglądają TV. 

 Należy  pamiętać, że dzieci mają wyrobione już pewne nawyki związane   z 

chodzeniem do szkoły i nauką, co warto wziąć pod uwagę planując czas na naukę, 

czyli porę dnia. 

 Aby pomóc dziecku odnaleźć się w nowej rzeczywistości, tj. nauce w domu, warto 

także ustalić z dzieckiem określony porządek nauki poszczególnych przedmiotów  (to 

jak plan lekcji w szkole). 

 Dobrze jest ustalić wspólnie z dzieckiem od czego zacznie, w czym może 

potrzebować pomocy. Nie wolno także zbyt długo koncentrować się na jednym 

temacie, czy przedmiocie. Urozmaicanie nauki pomoże uniknąć znudzenia. 
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Załącznik nr 1 

 Ważne jest zadbanie o odpowiednią ilość przerw, dietę i ruch (w związku                                        

z koniecznością pozostawania w domu może to być pomoc przy domowych 

obowiązkach zabawa z rodzeństwem, gimnastyka). Dziecko powinno też czasem 

wyjść na spacer, a jeżeli jest to niemożliwe chociaż na balkon. 

 Nauka w domu niesie ze sobą też pewne ryzyko, odruchowo możemy chcieć coś do 

dziecka powiedzieć, spytać, poprosić o pomoc. Ważne, żeby nie przerywać nauki, np. 

nie wołać do telefonu… 

 Rodzice powinni także dawać dzieciom do zrozumienia, że nauka jest ważna, 

interesować się tym, co robią. 

 Jeżeli mamy taką możliwość możemy wspólnie z dzieckiem obejrzeć zaproponowany 

przez nauczyciela film, wybrać się na wirtualną wycieczkę np. do muzeum, gdy                            

z historii jest omawiany dany temat, obejrzeć i zrobić zaproponowany przez 

nauczyciela eksperyment z chemii. 

 Ważne, żeby pobudzać w dzieciach ciekawość poznawczą i pokazywać, że to co robią, 

jest ważne dla rodzica. W dobie zasobów Internetu i dostępu do ciekawych 

propozycji, możemy sprawić, że nauka w domu nie będzie tylko przykrym 

obowiązkiem. 

 Nauka w domu daje też możliwości inne niż szkoła, np. czytania tematu czy książki  

w ulubionej pozycji i miejscu, np. na kanapie. Warto dzieciom na to pozwolić, aby nie 

musiały siedzieć tylko przy biurku. 

 Dzieci, podobnie jak dorośli, lubią być ekspertami w tym, co robią, zabawa w szkołę i 

uczenie młodszego rodzeństwa może być dobrym sposobem na naukę i przy okazji 

dobrą zabawą (szczególnie w przypadku młodszych dzieci). 

 Ważne jest też to, jak spędzamy czas i co robimy z dziećmi, oprócz nauki. Warto 

znaleźć czas na rozmowę, wspólne obejrzenie filmu, zagranie w ulubioną grę 

planszową, czy upieczenie ciasta… Przymusowy pobyt dziecka w domu nie może 

kojarzyć się tylko z nauką  


