
Zasady kształcenia na odległość 

 w Zespole Szkół im. R. Traugutta w Lipnie 

 

Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość oznacza wykorzystanie 

w procesie edukacji wszelkich dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają 

osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, a także możliwość skorzystania z materiałów 

edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela. 

 

Działania w ramach nauczania zdalnego będą  prowadzone w oparciu  o: 

 materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach 

internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów; 

 platformy edukacyjne: https://epodreczniki.pl/; https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/;  

https://edupolis.pl/; https://office.com 

 dzienniki elektroniczne; 

 komunikację poprzez pocztę elektroniczną; 

 media społecznościowe, komunikatory, programy do telekonferencji przy zachowaniu 

bezpiecznych warunków korzystania z Internetu; 

 lekcje online; 

 programy telewizji publicznej i audycje radiowe; 

 zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej szkoły; 

 podręczniki, ćwiczenia, które uczeń już posiada; 

 kontakt telefoniczny z nauczycielem; 

 

Ważne! Nauczaniem zdalnym nie jest tylko nauka w trybie on-line, czy tzw. wideo lekcje! 

 

Zadania dla uczniów: 

 Uczniowie pracują w domach, pod kierunkiem nauczycieli (np. wiadomości/ogłoszenia 

w dzienniku elektronicznym, poprzez e-mail, sms-y) korzystając z podręczników, 

ćwiczeń, kart pracy, płyt, materiałów dostępnych na platformach edukacyjnych. 

 Uczniowie mają czas na efektywną naukę indywidualną i na odpoczynek. Czasu 

spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet 

krótkie są obowiązkowe!  

 Uczniowie realizują tematy oraz zadania na bieżąco i taka nauka nie różni się niczym od 

nauki w szkole, oprócz oczywiście tego, że uczymy się w domu. Jeśli obecna sytuacja 

będzie się przedłużała, nauka zdalna będzie doskonalona, co pozwoli na zakończenie 

bez problemu obowiązkowego materiału w normalnym, ustalonym wcześniej terminie. 

 Uczniowie przesyłają drogą elektroniczną rozwiązane zadania, odrobione prace 

domowe (w postaci skanów lub plików), a jeśli nie mają możliwości skorzystania z 

Internetu to również telefonicznie mogą porozumiewać się z nauczycielem. 

https://epodreczniki.pl/
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/
https://edupolis.pl/
http://office.com/


Zadania dla rodziców: 

 

 Należy zachęcać młodzież do samodzielnej pracy. 

 Warto być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnić swój numer 

telefonu, adres e-mailowy, korzystać bardziej regularnie z dziennika elektronicznego, 

sprawdzać stronę internetową szkoły. 

 W miarę możliwości wspierać (ale nie wyręczać!) młodzież w wykonywaniu 

zadanych prac. 

 

 


