
Drodzy Uczniowie,  
wszystko wskazuje na to, że w marcu nie powrócimy do nauczania stacjonarnego. 
Bardzo proszę, abyście nadal stosowali się do szkolnych zasad dotyczących nauczania zdalnego: 

• podczas lekcji online wykonujecie notatki, tak samo jak podczas lekcji stacjonarnych, macie 
otwarty podręcznik i ćwiczenia (jeżeli jest taka potrzeba); 

• na prośbę nauczyciela niezwłocznie włączacie mikrofon lub kamerkę; 
• na zajęcia zgłaszacie się o ustalonej godzinie, by aktywnie w nich uczestniczyć; 
• jeżeli zdarzy Wam się spóźnić, nie przerywacie nauczycielowi lekcji, by na forum ogłosić, że już 

jesteście. Wystarczy, że napiszecie tę informację na czacie; 
• podczas lekcji zdalnych słuchacie nauczyciela oraz siebie nawzajem; 
• wykonujcie zlecone zadania systematycznie, najlepiej tego samego dnia, w którym zostały 

zadane i nie zapominajcie, by na czas odesłać zrealizowaną pracę; 
• gdy przychodzicie do szkoły na konsultacje, zajęcia wyrównawcze, koła przedmiotowe czy 

poprawy pamiętajcie o posiadaniu maseczki, własnego podręcznika, zeszytu, przyborów 
(długopis, kalkulator, linijka, cyrkiel, karty wzorów…); 

• jeżeli przyjeżdżacie do szkoły na ww. zajęcia i wiecie, że nie zdążycie wrócić do domu przed 
kolejną lekcją, to możecie uczestniczyć w niej w czasie podróży (korzystając z własnego tabletu, 
czy telefonu) lub zostać w szkole i na miejscu realizować zajęcia (bezpośrednio w sali, w której 
nauczyciel prowadzi lekcje lub korzystając z pracowni komputerowej, czy biblioteki szkolnej. 
W przypadku realizacji lekcji z pracowni komputerowej, czy biblioteki powinniście mieć ze sobą 
własne słuchawki ze względów higienicznych; 

• zaglądajcie do biblioteki szkolnej – zarówno podczas wizyty w szkole, jak i zdalnie: po 
zalogowaniu się do dziennika Librus wystarczy, że wejdziecie w zakładkę e-Biblio, by przejrzeć 
zasoby naszej małej biblioteki. Odwiedzajcie także zakładkę biblioteka na szkolnej stronie 
internetowej oraz zespół Biblioteka w aplikacji Teams; 

• jeżeli z jakichkolwiek przyczyn nie możecie uczestniczyć w lekcjach online z domu, możecie 
realizować obowiązek nauki na terenie szkoły; 

• jeżeli będziecie nieobecni na danych zajęciach, macie obowiązek uzupełnienia lekcji  
i odrobienia pracy domowej; 

• korzystajcie codziennie z aplikacji Teams ale także systematycznie zaglądajcie do dziennika 
Librus oraz na stronę internetową szkoły. Pamiętajcie, że nie musicie płacić za aplikację Librus 
– macie dostęp do wszystkich zakładek po zalogowaniu się do e-dziennika bezpośrednio przez 
stronę internetową: https://portal.librus.pl; 

• pamiętajcie, że najlepsze efekty daje systematyczna, uczciwa praca (praca „uczeń” nie jest 
łatwa, ale daje jako zapłatę coś bardzo cennego: wiedzę, umiejętności, lepszą przyszłość,  
a w miesiące letnie – długie wakacje, gdy nie musicie pisać sprawdzianów poprawkowych); 

• przestrzegajcie zasad bezpieczeństwa pracy z komputerem, róbcie sobie krótkie przerwy – są 
one obowiązkowe (tak jak w szkole); 

• pamiętajcie o etykiecie językowej i kulturze rozmowy z nauczycielami, koleżankami, kolegami; 
• w grupie pracuje się raźniej – możecie, używając np.  Teams, uczyć się razem do sprawdzianów, 

odrabiać prace domowe, korzystać z pomocy koleżeńskiej. Wspierajcie siebie nawzajem.  
 



Wasi nauczyciele komunikują się z Wami poprzez dziennik Librus, Teams, a także Messenger, e-mail. 
Jeżeli macie wątpliwości dotyczące zadania domowego lub zrealizowanego na lekcji zagadnienia, 
możecie skontaktować się z nauczycielem, skorzystać z konsultacji, poprosić o wskazówki.  
 
Pamiętajcie, że jeżeli z różnych powodów potrzebujecie pomocy, możecie zwrócić się do pani pedagog 
lub Waszych Wychowawców. Nie bójcie się o nią prosić.  
W razie potrzeby możecie skorzystać także z: 

• całodobowego Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12,  
• bezpiecznego czatu internetowego prowadzonego na stronie  

https://brpd.gov.pl/sos-czat/. 
Więcej informacji możecie znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce pomoc PP 
http://lostanislawow.legionowski.pl. 
 
 
Pozdrawiam serdecznie 
Magdalena Grodzka-Bulge 
Dyrektor LO im. S. Lema 
w Stanisławowie Pierwszym 

 


