
INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA PRACY ZDALNEJ 

 

SZANOWNY RODZICU! 

1. Zadbaj o to, aby dziecko uczyło się systematycznie, zgodnie z nowym planem lekcji. 

2. Nowy plan lekcji będzie widoczny w dzienniku elektronicznym Librus. 

3. Do godz. 10.00 każdego dnia dziecko otrzyma poprzez e-dziennik materiały do pracy 

na dany dzień. 

4. Nadesłane danego dnia materiały do lekcji muszą być otwarte tego samego dnia 

(godzina nie ma znaczenia, istotna jest data), co jest podstawą do zaznaczenia obecności 

na zajęciach. 

5. Prosimy o dopilnowanie, aby dziecko na bieżąco pracowało z zadaniami 

przeznaczonymi na dany dzień. 

6. Prosimy o zapewnienie dziecku odpowiednich warunków do pracy. 

7. Prosimy, aby dziecko odrabiało lekcje samodzielnie. Rodzic powinien być wsparciem i 

służyć pomocą w organizacji pracy (praca, wypoczynek, kontrola odrobionych i 

wysłanych zadań). 

8. Jeśli dziecko jest chore i nie jest w stanie pracować systematycznie, należy o tym fakcie 

poinformować nauczyciela. W takim przypadku trzeba indywidualnie z każdym 

nauczycielem ustalić formę nadrobienia zaległości. 

9. Zdalne nauczanie prowadzone przez nauczycieli SP nr 6 w Pile odbywa się poprzez 

dziennik elektroniczny Librus. Dopuszcza się załączanie linków do stron 

niewymagających od ucznia logowania oraz stron rekomendowanych przez MEN. 

10. Uczniowie mogą uzyskać oceny za wykonane zadania, które dostarczą nauczycielowi 

drogą elektroniczną (zakładka ZADANIA DOMOWE – ODEŚLIJ ZADANIE – tu można 

załączyć plik i wysłać). 

11. Odsyłając zadanie domowe nauczycielowi, w nazwie pliku uczeń umieszcza poziom, 

oddział oraz nr z dziennika, np. 4A01; 5B21 – nie podpisuje prac, załączników imieniem i 

nazwiskiem. 

12. Oceny, tak jak dotychczas, będą widoczne w e-dzienniku. 

13. Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.30 możliwe są konsultacje z 

nauczycielami drogą elektroniczną. 

14. Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.30 możliwe są konsultacje dla dzieci i 

rodziców ze szkolnym pedagogiem oraz psychologiem. 

15. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne odbywają się raz w tygodniu w formie konsultacji 

z nauczycielem terapeutą, który przesyła (jako wiadomość w e-dzienniku) materiały i 

ćwiczenia do wykonania. 

16. Raz w tygodniu nauczyciele świetlicy będą wysyłać (jako wiadomość w e-dzienniku) 

propozycje zabaw dla dzieci, a nauczyciele biblioteki – propozycje książkowe i filmowe.  

17. Ponieważ zadania domowe można odesłać nauczycielowi jedynie z konta ucznia, 

konieczne jest założenie takiego konta dziecku (jeśli jeszcze nie posiada). Z konta rodzica 

możecie Państwo wygenerować login i hasło dla swojego dziecka.  



Ścieżka: zalogować się na konto rodzica – wybrać zakładkę UCZEŃ – tu zakładka 

INFORMACJE – w części KONTO UCZNIA: GENERUJ NOWE HASŁO. Po 

pierwszym zalogowaniu można zmienić hasło.  

 

Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci? 

Drodzy Rodzice!  

Zdalne nauczanie wiąże się ze zwiększeniem zapotrzebowania na korzystanie z 

zasobów internetowych przez Państwa dzieci. W związku z tym przypominamy o 

kilku zasadach.  

1.Korzystaj z aktualnego oprogramowania antywirusowego. 

2.Twórz bezpieczne i skomplikowane hasła na portalach, które wymagają logowania. 

3.Nie podawaj w Internecie prywatnych danych (numeru PESEL, numeru dowodu 

osobistego, adresu). 

4.Nie pobieraj plików z nieznanych Ci źródeł. 

5.Nie otwieraj podejrzanych wiadomości e-mail. 

6.Unikaj kontaktu z nieznajomymi. Nie przyjmuj zaproszeń od osób, których nie znasz. 

7.Za każdym razem, gdy na Twoim ekranie pojawi się jakiś komunikat, przeczytaj go, 

zanim go zaakceptujesz. 

8. Kontroluj aktywność Twojego dziecka w Internecie oraz reaguj, gdy coś Cię 

zaniepokoi. 

9. Wytłumacz dziecku, jak bezpiecznie korzystać z Internetu.  

10. Poinformuj dziecko, aby zgłaszało Ci swoje wątpliwości za każdym razem, gdy coś je 

zaniepokoi podczas korzystania z Internetu.  

11. Kontroluj, z kim Twoje dziecko zawiera znajomości. Upewnij się, czy „znajomy z 

Facebooka” to realny znajomy). 

12. Zwróć uwagę na treści udostępniane przez Twoje dziecko w sieci (komentarze, 

zdjęcia, filmiki). 

 

Pamiętajmy, że Internet to przestrzeń, w której dziecko może spotkać się z 

cyberprzemocą. Jedynie co dziesiąta ofiara przemocy w sieci zgłasza to swojemu 

nauczycielowi lub rodzicowi, dlatego warto nauczyć dziecko właściwego i 

odpowiedzialnego korzystania z Internetu.  

GDZIE WARTO ZAJRZEĆ? 

dzieckowsieci.pl 

sieciaki.pl 

bezpieczneinterneciaki.pl 

 


