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INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII 

 

 

W związku z obecną sytuacją uczniowie zobowiązani są do pracy zdalnej i realizacji 

zadań przesyłanych przez nauczycieli. Proszę o zapoznanie się z najważniejszymi 

sprawami na czas nauki zdalnej - od 25.03 (środa) do odwołania. 

 

 

1. Każdego dnia musisz zalogować się ze swojego konta uczniowskiego do dziennika 

elektronicznego Librus. Jeśli nie masz jeszcze dostępu, skontaktuj się jak najszybciej  

z wychowawcą, podaj swój adres e-mail. 
2. Pamiętaj o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w sieci, bezpiecznego oraz 

odpowiedzialnego korzystania z zasobów internetowych. 

3. Po zalogowaniu się Twoim obowiązkiem jest odczytać wszystkie nowe wiadomości. 

4. W wiadomościach nauczyciele będą przekazywać Ci informacje jak pracować w domu, co 

przeczytać, obejrzeć, rozwiązać. 

5. Zwracaj uwagę na terminy realizacji każdej lekcji – będziesz miał co najmniej 2-3 dni na 

wykonanie zadań. Spokojnie – wszyscy znaleźliśmy się w trudnej sytuacji i nie będziemy 

wymagać od Ciebie rzeczy niemożliwych. 

6. Pamiętaj, aby uważnie przeczytać wiadomość od nauczyciela i wykonać wszystkie 

polecenia. Temat zapisz w zeszycie przedmiotowym, jeśli jest do tego przedmiotu. 

7. Część zadań będziesz wykonywał z użyciem internetu i komputera, część to zadania  

z podręcznika lub zeszytu ćwiczeń. Pamiętaj, aby odpoczywać od pracy przy ekranie. 

8. Jeśli nauczyciel zapisał, że chce otrzymać wykonane zadanie – musisz je odesłać  

podany adres poczty elektronicznej nauczyciela. Każdy nauczyciel poda swój służbowy  

e-mail, na który będziesz mógł przesyłać materiały. 

9. Jeśli nie możesz wykonać zadania w komputerze (nie masz edytora tekstu lub dostępu do 

sprzętu) zrób je w zeszycie, zrób zdjęcie i wyślij na pocztę nauczyciela. 

10. Nauka to obowiązek, ale i przyjemność. Wykorzystaj proponowane przez nauczycieli 

strony do utrwalania wiadomości i umiejętności w grach.  

11. Staraj się pracować samodzielnie i systematycznie – nie odkładaj wszystkiego na ostatnią 

chwilę. 

12. Jeśli nauczyciel powiadomi Cię, że wkrótce odbędzie się sprawdzian – zapytaj rodziców, 

czy w tym dniu i o wyznaczonej godzinie będziesz mógł skorzystać  

z komputera. Daj znać nauczycielowi czy uda Ci się wziąć udział w sprawdzianie. 

13. Po otrzymaniu sprawdzianu rozwiązuj zadania samodzielnie, bez wsparcia książek  

i internetu – ważne jest, żebyś wiedział czy uczyłeś się skutecznie. 

14. Po skończonym sprawdzianie będziesz miał 10 minut na przesłanie swojego 

wypełnionego testu. 

15. Wszystkie oceny otrzymane za zadania wykonywane w najbliższym czasie będą miały 

wspólną kategorię – nauczanie zdalne. Zobaczysz je na swoim koncie jak tylko 

nauczyciel oceni Twoje prace. 

16. Pamiętaj – jeśli masz trudności, pytania, potrzebujesz dodatkowych informacji – napisz 

wiadomość do nauczyciela z prośbą o konsultacje. Na pewno otrzymasz wsparcie. 

 

 

 

 

 

 

 


