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List Pedagoga do Uczniów 

Drodzy Uczniowie, 

w związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemicznego, musimy w sposób szczególny 

współpracować i wspólnie zatroszczyć się o to, by przejść przez nadchodzący okres mądrze, 

możliwie efektywnie i bezpiecznie. 

Pamiętajcie tylko o jednej małej, ale istotnej sprawie. Podczas pracy w domu liczy się 

systematyczność. Jeżeli odłożycie coś na jutro, to zajęcia będą się Wam nawarstwiały  

i później będzie trudno odrobić zaległości.  

Wszystkim nam zależy na tym, aby ten czas wykorzystać jak najlepiej, dlatego każdego 

prosimy o pełną mobilizację w czasie nauczania zdalnego. 

1. Przede wszystkim przygotujcie sobie spokojne miejsce do pracy. Pamiętajcie, aby 

były spełnione następujące warunki:  

 Miejsce pracy powinno być jasne. 

 Biurko i miejsce do siedzenia muszą być dopasowane do Twojego wzrostu. 

 Właściwe oświetlenie miejsca pracy. 

 Miejsce pracy powinno być uporządkowane.  

 Niezbędne przybory szkolne (ołówki, słowniki, kalkulator) powinny zawsze być pod 

ręką. 

 Komputer z dostępem do Internetu. 

 

2. Zwróć uwagę na czas pracy przy urządzeniu, jeśli poczujesz się zmęczony/znużony 

zrób sobie koniecznie przerwę (nie rzadziej niż co 45 minut). Wykonaj kilka prostych 

ćwiczeń i zadbaj o swoje oczy (wyszukaj za oknem trzy najbardziej oddalone 

przedmioty i przypatruj się im przez 10 sekund). 

3. Czas wolny od nauki postaraj się wykorzystywać na inne aktywności niż korzystanie  

z gier komputerowych. 

Pamiętaj o tym, że ta sytuacja jest dla nas wszystkich nowa. Wiemy, że nie będzie łatwo, ale 

wszyscy dołożymy wszelkich starań, aby wykorzystać ten czas najefektywniej w sposób 

jednocześnie dla Was atrakcyjny. 

Jeżeli macie jakieś problemy z danym przedmiotem, czy coś sprawia Wam trudność  

w obsłudze programów, pamiętaj, że zawsze możesz poprosić o pomoc. Jestem do Waszej 

dyspozycji. Zwracajcie się też w każdej chwili do każdego z nauczycieli danego przedmiotu. 

Proszę, abyście nie traktowali nauki zdalnej jako przykrego obowiązku. Pamiętajcie, że cel 

Waszej nauki jest jeden - wszechstronny rozwój każdego z Was, na miarę swoich własnych 

możliwości. 
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