
Szanowni Rodzice 

Sytuacja, w której obecnie się znaleźliśmy postawiła przed nami nowe wyzwanie, którym jest 
zorganizowanie pracy online. Dołożymy wszelkich starań, by zdalne nauczanie przebiegało 
jak najlepiej i przynosiło oczekiwane efekty.  

W prawidłowym przebiegu zdalnego nauczania niezmiernie ważna jest Państwa rola, 
ponieważ współpraca nauczycieli i rodziców są podstawą sukcesu. Szczególne znaczenie ma 
to w przypadku naszych dzieci, bowiem często ich samodzielność jest znacznie ograniczona. 
Pamiętajcie jednak, że naszym wspólnym celem jest usamodzielnienie ich, więc potraktujmy 
ten model nauczania jako krok w tym kierunku. Zdajemy sobie sprawę z tego, że zadanie to 
nie będzie łatwe, bowiem wielu z Was łączy swoją pracę zawodową ze wsparciem dzieci w 
zdalnej nauce.  

Pragniemy ustalić zasady współpracy i udzielić Państwu kilku wskazówek, jak zorganizować 
dzieciom warunki do pracy w domu i jak wspierać je i motywować do systematycznego 
uczenia się poza szkołą, choć nie jest to łatwe, bo doskonale wiemy, ze każde dziecko ma 
indywidualne możliwości i potrzeby.  

Zadania rodzica w zdalnym nauczaniu: 

1. Stworzenie dziecku odpowiednich warunków do nauki (miejsce do pracy, 
ograniczenie czynników rozpraszających, niezbędne przybory w zasięgu ręki, 
odpowiednie oświetlenie). 

2. Zaplanowanie dziecku schematu dnia i czuwanie nad jego przestrzeganiem (czas na 
naukę, czas na rozrywkę/zabawę, czas na posiłki i odpoczynek, w tym nocny). 

3. Zapanowanie nad dyscypliną pracy dziecka - dopilnowanie tego, żeby dziecko w 
odpowiednim momencie usiadło do prac zadanych przez nauczyciela (lub przed 
komputerem w przypadku pracy zdalnej). 

4. Wspieranie i motywowanie dziecka do pracy – chwalenie dziecka, nie tylko za 
postępy, nawet najmniejsze, ale przede wszystkim za włożony wysiłek, samodzielną i 
cierpliwą pracę.  

5. Organizowanie przerw, jeżeli u dziecka widoczne są objawy zmęczenia lub 
rozproszenia uwagi. 

6. Udzielanie nauczycielom informacji zwrotnych o przebiegu nauczania. 

Rodzic musi pamiętać, że jego rola nie polega na tym, by pracować z dzieckiem. Dziecko 
powinno w miarę możliwości samodzielnie wykonywać zadania dostarczone przez 
nauczycieli.  

Zadania nauczyciela w zdalnym nauczaniu: 

1. Nauczyciele dostarczają odpowiednie materiały, zadają odpowiednie zadania, 
realizują treści nauczania.  

2. Dostosowują ilość materiału i zadań do możliwości ucznia. 
3. Udzielają uczniom i rodzicom wskazówek niezbędnych do realizacji zadań. 
4. Wspomagają rodziców podczas pracy dziecka 
5. Motywują dziecko do wysiłku. 
6. Udzielanie rodzicom/dzieciom informacji zwrotnych na temat pracy i wykonywanych 

zadań. 



Współpraca rodzica z nauczycielem: 

Bardzo zależy nam na informacji zwrotnej od Państwa (poprzez komunikator, e- mail, czy 
telefon), jak dziecko radzi sobie z taką formą nauczania, na ile samodzielnie wykonuje 
zadania, czy wykonuje je sposób swobodny, co sprawia mu trudność. Jeżeli dziecko będzie 
miało problem z realizacją zadań, to postaramy się zredukować ilość pracy lub zmienić formę 
pracy, tak by była ona jak najbardziej efektywna. 

Dołożymy wszelkich starań, aby nauka w domu nie zajmowała Twojemu dziecku zbyt dużo 
czasu. Jeżeli jednak będzie ona zbyt obciążająca dla Twojego dziecka, to prosimy o 
sygnalizowanie tego wychowawcy. 

Jeżeli ktoś z Państwa chciałby uzyskać indywidualne wskazówki dotyczące pracy z własnym 
dzieckiem to prosimy o kontakt z wychowawcą. 


