
Szanowni Rodzice, 

zgodnie z rozporządzeniem MEN z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań 

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 regulującym organizację 

zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalnego 

nauczania), informujemy, że od 25.03.2020 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 

II w Pigłowicach będą uczyli się w innej formule. Kształcenie prowadzone będzie zdalnie 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

W związku z zaistniałą sytuacją ważne jest zaplanowanie działań dzieci tak, by zadbać o ich 

bezpieczeństwo w sieci i higienę pracy. 

 

Rodzicu! Zastanawiasz się, jak… 

zorganizować dzieciom warunki do pracy w domu? 

 

 Zadbaj o to, by dziecko miało ustalony porządek dnia. Chaos nie sprzyja skupieniu! 

 Wymagaj, by wstawało i kładło się spać codziennie o umówionej porze. 

 Ustal z dzieckiem, w jakich godzinach będzie wykonywać zadania i dbaj oto, żeby 

przestrzegało zasad. 

 Zachęcaj do samodzielnej pracy i w razie potrzeby wspieraj, ale nie wyręczaj. 

 Zorganizuj kącik do nauki, w którym będzie wygodne krzesło, odpowiednie 

oświetlenie i dostęp do komputera/innego urządzenia z dostępem do internetu. 

 Kontroluj prawidłową odległość między monitorem urządzenia a dzieckiem. 

 Pilnuj, by robiło przerwy w pracy co ok. 45 minut i odprężało w tym czasie wzrok. 

 

Rodzicu! Zastanawiasz się, jak… 

motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą? 

 

 Zachowaj spokój – jeśli Ty nie panujesz nad emocjami, trudno wymagać tego od 

nastolatka. 

 Bądź uważny i słuchaj swojego dziecka. Jesteś teraz mu bardzo potrzebny. 

Poświęcony mu czas na pewno pozytywnie wpłynie na Waszą relację. 

 Zwracaj uwagę na jego postępy. 

 Chwal dobrze wykonane zadania.  

 Nagradzaj włożony wysiłek. 



 Jeśli dziecko nie chce wykonywać zadań, przedstaw mu negatywne konsekwencje 

jego bierności – Co się stanie, gdy nie wykonasz ćwiczenia? (Będziesz musiał jutro 

zrobić dwa, będziesz miał zaległości, nie będziemy mieli czasu na zabawę itp.) 

 

Rodzicu! Zastanawiasz się, jak… 

dbać o bezpieczeństwo dziecka w sieci? 

 

 Bądź czujny bardziej  niż zwykle – uczniowie w najbliższym czasie będą musieli 

częściej korzystać z internetu, by uczyć się zdalnie i będą bardziej narażeni na 

problemy cyfrowego świata: cyberprzemoc,cyberstalking (nękane w internecie) 

i umieszczanie w sieci zdjęć lub filmów wbrew czyjejś woli. 

 Zapoznaj się z zasadami korzystania z komputera i internetu: 

 

1. Przyjrzyj się, w jaki sposób dziecko korzysta  z sieci – jakie lubi oglądać strony, jakie 

wybiera gry, ile czasu poświęca na przebywanie z komputerem, jakie ujawnia emocje, jak się 

zachowuje, kiedy musi zakończyć swój pobyt w internecie. 

2. Zapoznaj się z treścią gier, w które gra Twoje dziecko (kieruj się oznaczeniami PEGI 

umieszczonymi na opakowaniu. Możesz skorzystać z wyszukiwarki dostępnej na stronie 

www.pegi.info.pl). 

3. Zainstaluj w komputerze dziecka programy kontroli rodzicielskiej. 

4. Ustal  zasady korzystania z komputera i Internetu. 

5. Porozmawiaj z dzieckiem o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w Internecie. 

Źródłem wiedzy na temat są: www.sieciaki.pl, www.safeintermet.pl; www.dzieckowsieci.pl; 

www.kidprotect.pl. 

6. Naucz dziecko krytycznego podejścia do informacji wyczytywanych w sieci. 

7. Zapoznaj dziecko z etykietą – kodeksem dobrego zachowania w Internecie 

(www.sieciaki.pl). 

8. Ustal ramy czasowe spędzania dziecka przy komputerze (1-2 godziny dziennie, 

z przerwami). Nie przedłużaj wyznaczonego czasu. 

9. Bądź konsekwentny i stosuj zasadę: najpierw obowiązki, potem przyjemności. 

10. Zachęcaj dziecko do innych form spędzania wolnego czasu.
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1 Zasady bezpiecznego korzystania z internetu pochodzą ze strony: 
https://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/siecioholizm/jak-bezpiecznie-korzystac-z-komputera-i-internetu-porady-dla-
rodzicow/?fbclid=IwAR0oshCifD70fPQ6y6r6YWHdx69q1kAaSxJfnKRomZS7aSj0MYgIKY0MuKM (dostęp z dnia: 18.03.2020) 

https://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/siecioholizm/jak-bezpiecznie-korzystac-z-komputera-i-internetu-porady-dla-rodzicow/?fbclid=IwAR0oshCifD70fPQ6y6r6YWHdx69q1kAaSxJfnKRomZS7aSj0MYgIKY0MuKM%20
https://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/siecioholizm/jak-bezpiecznie-korzystac-z-komputera-i-internetu-porady-dla-rodzicow/?fbclid=IwAR0oshCifD70fPQ6y6r6YWHdx69q1kAaSxJfnKRomZS7aSj0MYgIKY0MuKM%20

