
STOP KORONAWIRUSOWI 

Pomocne: 

 

 

 

NAUKA ZDALNA 

A to są ważne informacje przydatne do zorganizowania kształcenia na terenie domu. Na dodatek garść refleksji i rad. 

1. W tymczasowym planie podano przedmioty obowiązujące ucznia w danym dniu tygodnia. Musimy pamię-

tać, że nie jest to ścisła kolejność. Uczeń pracuje we własnym tempie i w dowolnej kolejności. W tym czasie 

może umawiać się z nauczycielami na lekcje/konferencje/spotkania online. 



2. Na każde zajęcia z planu tymczasowego uczniowie otrzymują od nauczycieli  materiały, które będą wysyłane 

komunikatorem i zamieszczane na stronie internetowej zskarlino.pl w zakładce „nauczanie zdalne/klasa np. 

1TGa/np. język polski”. 

3. Nauczyciel może zalecić wykonanie pracy, która będzie podlegać  ocenie. 

4. Ważne jest, abyście nie pozostali bierni i podjęli wysiłek zdalnej nauki, ponieważ w ostateczności może Was 

czekać egzamin klasyfikacyjny. Nie ma mowy, nie przewidujemy aż takich dramatycznych sytuacji. Damy ra-

dę. 

5. Nauczyciele pozostają do dyspozycji ucznia podczas godzin w dotychczasowym planie (czyli przed zamknię-

ciem szkoły)  – można wtedy napisać wiadomość komunikatorem, wysłać maila. 

6. Będą odbywać się także godziny wychowawcze, na których omówimy  ważne treści, przede wszystkim bę-

dziemy się wspierać i motywować  - bardzo mocno  

7. Otrzymaliście za pośrednictwem i-dziennika loginy i hasła do platformy edukacyjnej  epodreczniki. Zaloguj-

cie się. Pomocą służą informacje umieszczone w załączniku. Z tej platformy będziecie korzystać na niektó-

rych lekcjach. 

8. Codziennie zaglądajcie do i-dziennika, sprawdzajcie wiadomości. Wyszukujcie materiałów na stronie zskarli-

no.pl, najlepiej systematycznie, zgodnie z tymczasowym planem, wtedy nie pogubicie się.  

9. Pracujcie codziennie. Najgorsze są zaległości. 

10. Nie zniknęłam, ZOSTAŁAM W DOMU , POMOGĘ. Ale jestem tylko człowiekiem i trudno odpowiadać na 

wiadomości o godzinie 22.53  

11. Na koniec przypomnienie – Jak napisać wiadomość na komunikatorze? Jak napisać e-maila? Najlepiej z za-

chowaniem form grzecznościowych. Pamiętajcie, styl wypowiedzi dostosowujemy do adresata. Piszecie do 

nauczycieli. Jeżeli piszecie e-maila, podajcie w temacie nazwisko i imię/klasę/przedmiot/tytuł pracy – tytuł 

karty pracy*. Nauczyciel nie jest jasnowidzem. Skąd ma wiedzieć, kto wysyła maila z poczty „akuku”. Z treści 

pracy może domyśli się, jakiego polecenia dotyczy przesłany plik. Istnieje ewentualność, iż treść pracy jest 

niezgodna z poleceniem. I co wtedy? 

*nauczyciel może ustalić własne zasady, czytajcie wskazówki 

 

Życzę zdrowia, zostańcie w domu. Pamiętajcie nie tylko o nauce.  Ważny jest też wypoczynek! 

Pozdrawiam – wychowawca – Grażyna Chwieduk 

 


