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Szanowni Państwo, Rodzice uczniów klas I-III  

Dokładamy wszelkich starań, aby na dobrym poziomie kontynuować nauczanie na 

odległość z wykorzystaniem platformy Microsoft TEAMS ale także innych narzędzi on-line. W 

obecnej sytuacji Państwa rola – rodziców, którzy wspierają swoje dzieci           w uczeniu się 

w domu – nabiera nowego znaczenia. W tym czasie, dla wspierania rozwoju dzieci, 

realizowane są konkretne zadania zapisane w podstawie programowej. Zadania te 

zobowiązują nauczycieli i wychowawcę do kontaktu z rodzicami, aby razem z nimi ustalić 

sposób i zakres realizowania działań edukacyjnych. W tym celu nauczyciele wykorzystują: e-

dziennik oraz kontakt telefoniczny bądź e-mailowy  z Państwem.  

Rodzicu, 

1. W obecnej sytuacji nauka w domu jest koniecznością. Trzeba jednak pamiętać, że ten 

szczególny czas powinien być przeznaczony nie tylko na zdobywanie wiedzy, ale także na 

rozwijanie innych form aktywności dziecka, w tym na aktywność fizyczną, odpoczynek i 

wzmacnianie relacji rodzinnych oraz pobudzanie zainteresowań.   

2. Zaplanuj czas dziecka i podziel go na np. cztery obszary:  

a. edukacja – będą to np.: indywidualna praca ucznia z materiałami przekazanymi czy 

wskazanymi przez nauczyciela i według jego wskazówek, zajęcia prowadzone przez 

nauczyciela on-line (w czasie rzeczywistym) oraz inne formy nauki ucznia (wykonywanie 

prac domowych, ćwiczeń, czytanie lektur); 

b. aktywność ruchowa – w obecnej sytuacji to przede wszystkim wszelkiego rodzaju 

aktywności fizyczne bezpieczne i możliwe do wykonania w warunkach domowych, w tym 

np. proste ćwiczenia gimnastyczne, taniec; 

c. obowiązki domowe, w których wypełnianie dziecko powinno być zaangażowane 

(sprzątanie, pomoc przy posiłkach); można je wzbogacać np. o aspekty matematyczne 

(np. ważenie, odmierzanie, odliczanie), dotyczące ochrony środowiska (np. segregacja 

śmieci i rozmowa na ten temat); nawet obowiązki mogą być atrakcyjne, jeśli jest to czas 

spędzany z rodzicami, rodzeństwem, kiedy dziecko obdarzane jest uwagą, a jego rola jest 

ważna; 

d. rozrywka – to każda forma zabawy i odpoczynku, która minimalizuje poczucie braku 

kontaktu z rówieśnikami, okazja do podzielenia się z dziećmi swoimi pasjami, wspólne gry 

planszowe; pomoc w rozpoznawaniu i rozumieniu emocji dziecka (np. w sytuacji 

doświadczania radości zwycięstwa czy zaakceptowania przegranej). 
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3. Nauka w domu wymaga od dziecka większej samodzielności. Zachęcaj swoje dziecko do 

samodzielnej pracy, wzmacniaj jego poczucie sprawstwa, doceniaj samodzielnie 

wykonane zadania. Zachęcaj dziecko do systematycznego uczenia się. Nagradzaj za 

pilność, systematyczność i samodzielną naukę. 

4. Pozostań w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami. Udostępnij im swój numer 

telefonu, adres mailowy, korzystaj z dziennika elektronicznego, sprawdzaj stronę 

internetową szkoły ; www.spboguchwala.pl  

5. Zgłaszaj szkole na bieżąco swoje spostrzeżenia i wnioski, w szczególności dotyczące 

przebiegu uczenia na odległość (np. trudności techniczne, posiadane zasoby i możliwości 

sprzętowe) poprzez e-dziennik lub e-mail: sp.boguchwala@boguchwala.pl  

6. Pomóż dziecku zorganizować warunki do nauki w domu – kącik, pomieszczenie, dostęp 

do komputera, tablet itd. Zadbaj o ograniczenie czynników, które mogą rozpraszać dziecko 

w czasie nauki. 

7. Wspólnie z dzieckiem ustalcie godziny nauki, przeplatane odpoczynkiem (zabawa, sport, 

rozrywka) lub innymi aktywnościami, np. prace w domu na rzecz rodziny. 

8. Pomóż dziecku w pobieraniu materiałów, zrozumieniu poleceń. Doradź, w jaki sposób ma 

przechowywać pobrane materiały, pomóż w przekazywaniu rezultatów wykonanych prac. 

9. Zwróć dziecku szczególną uwagę na bezpieczne korzystanie z Internetu. Nadzoruj 

działania dziecka w sieci i rozmawiaj z nim o podejmowanych aktywnościach. Przydatne 

informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa w sieci znajdziesz na stronach:  

https://it-szkola.edu.pl/; 

https://www.gov.pl/web/niezagubdzieckawsieci.  

Szanowni Rodzice, w tej nietypowej sytuacji nasi Nauczyciele wciąż wypełniają 

swoje zadania, chociaż w zmienionej formie. Pozostają otwarci na współpracę z Wami    

i cały czas za pośrednictwem przekazywanych zadań, inspiracji, uwag mają wpływ            

na proces rozwoju Państwa dzieci.  

Z poważaniem :  

/-/ Bartłomiej Wisz  

Dyrektor szkoły  
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