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Zdalne uczenie w SP STO Tychy  
- co o nim myślą Rodzice? 

Poruszając się w zupełnie obcym dotąd świecie zdalnego nauczania, 
od miesiąca uczymy się nowych technik, metod, sposobów budowania 

relacji. Włożyliśmy w to dużo energii i zaangażowania,  
starając się, by efekt był jak najlepszy i – na ile to możliwe – 

dopasowany do potrzeb i możliwości nas wszystkich.  

Postanowiliśmy zaspokoić swoją ciekawość i dowiedzieć się,  
jak zdalna praca Szkoły wygląda w opinii Rodziców naszych Uczniów. 

 Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali nam swoje oceny i opinie! 
Zapraszamy do poznania wyników! 

Dla nas to wskazówki dla dalszej pracy   

 

Dyrektor i Nauczyciele  
SP STO w Tychach 



Zdalne uczenie w SP STO Tychy  
- co o nim myślą Rodzice? 

Po pierwszych dwóch tygodniach intensywnych działań, mających na celu odnalezienie 
się w chaosie wytycznych MEN oraz możliwości i potrzeb szkoły i rodzin, 

wypracowaliśmy jednolite zasady pracy nauczycieli.  
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Zdalne nauczanie w szkole zorganizowane zostało: 

bardzo dobrze dobrze przeciętnie źle bardzo źle 



Zdalne uczenie w SP STO Tychy  
- co o nim myślą Rodzice? 
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wprowadzenie zajęć online 

sposób prowadzenia zajęć online 

przygotowywanie przez nauczycieli materiałów do samodzielnej pracy 

różnorodność wskazywanych materiałów do samodzielnej pracy dziecka 

ilość zadań domowych 

możliwość odsyłania zadań - moduł zadań domowych 

bieżący kontakt z wychowawcą 

bieżący kontakt z nauczycielami 

trudno powiedzieć - moje dziecko uczy się samo :) 

W zdalnym nauczaniu POZYTYWNIE oceniam: 
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- co o nim myślą Rodzice? 
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wprowadzenie zajęć online 

sposób prowadzenia zajęć online 

przygotowywanie przez nauczycieli materiałów do samodzielnej pracy 

różnorodność wskazywanych materiałów do samodzielnej pracy dziecka 

ilość zadań domowych 

możliwość odsyłania zadań - moduł zadań domowych 

bieżący kontakt z wychowawcą 

bieżący kontakt z nauczycielami 

trudno powiedzieć - moje dziecko uczy się samo :) 

nic z powyższych 

inne 

W zdalnym nauczaniu NEGATYWNIE oceniam 
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Zdalne uczenie w SP STO Tychy  
- co o nim myślą Rodzice? 

Samodzielność to zaufanie do swoich możliwości. To zgoda na popełnianie błędów  
z przekonaniem, że są tylko informacją. Samodzielność się wymaga czasu.  
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Moje dziecko uczy się i odrabia zadania 

zawsze samodzielnie 

zwykle samodzielnie, czasem pomaga mu 
któryś z rodziców/ starsze rodzeństwo 

zwykle pomaga mu któryś z rodziców/ 
starsze rodzeństwo 

zawsze pomaga mu któryś z rodziców/ 
starsze rodzeństwo 



Zdalne uczenie w SP STO Tychy  
- co o nim myślą Rodzice? 
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zajęcia online - wprowadzenie nowego tematu 

zajęcia online - omówienie zadań wykonanych samodzielnie 

zajęcia online - wyjaśnienie wątpliwości 

zapoznanie się z treścią podręcznika (wskazane strony) 

wskazanie zadań do wykonania z podręcznika, ćwiczeń 

polecenie filmu przedmiotowego (podany link) 

ćwiczenia na materiałach interaktywnych (podany link) 

prezentacja itp. przygotowana przez nauczyciela 

wyjaśnianie wątpliwości odnośnie zadań indywidualnie z 
nauczycielem (e-dziennik, whatsapp, inne) 

inne 

W jakich formach najczęściej realizowane jest zdalne nauczanie? 
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Zdalne uczenie w SP STO Tychy  
- co o nim myślą Rodzice? 

Omal idealnie wpasowujemy się w zalecenia Amerykańskiej Akademii Pediatrii,  
według których dla dziecka w wieku 6–12 lat czas, jaki spędza ono przed ekranem  

to 1–2 godziny dziennie. A powyżej 12 lat – ok. 3 godzin. 
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W związku Z OBOWIĄZKOWĄ NAUKĄ w ciągu dnia dziecko spędza 
przed komputerem/ laptopem/ tabletem 

mniej niż 1 godzinę 1-2 godziny 3-4 godziny 5-6 godzin 7-8 godzin więcej niż 8 godzin 



Zdalne uczenie w SP STO Tychy  
- co o nim myślą Rodzice? 

Czas zdalnej edukacji wymaga przeorganizowania czasu rodziny.  Pomimo, że staramy się, 
by zdalny kontakt z nauczycielami był jak najbardziej efektywny, tylko rodzice mają 
możliwość być bezpośredniej, trójwymiarowej i pięciozmysłowej relacji z dziećmi. 
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 Jako rodzic czuję się obciążony uczeniem mojego dziecka: 

w bardzo dużym stopniu w dużym stopniu, średnio w małym stopniu w bardzo małym stopniu 



Zdalne uczenie w SP STO Tychy  
- co o nim myślą Rodzice? 

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 

brak odpowiedniego komputera/ laptopa/ tableta 

brak odpowiedniego dostępu do internetu 

problemy z kamerką internetową 

problemy z mikrofonem 

problemy z głośnikami 

obsługa modułu zadań domowych w e-dzienniku 

obsługa zoom 

obsługa edukacyjnych platform interaktywnych (squola, padlet itp.) 

Problemy TECHNICZNE zdalnego nauczania 
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Zdalne uczenie w SP STO Tychy  
- co o nim myślą Rodzice? 
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konieczność dzielenia się komputerem/ laptopem/ tabletem z 
rodzeństwem/ rodzicami 

konieczność wygospodarowania takiego miejsca w domu, gdzie 
dziecko może mieć zajęcia online 

godzenie własnej pracy z czuwaniem nad nauką dziecka 

zbyt dużo kanałów komunikacji ze szkołą 

panowanie nad ilością wiadomości w e-dzienniku 

rozplanowanie odrabiania zadań tak, aby powstały zaległości 

motywowanie dziecka do nauki 

brak umiejętności do wytłumaczenia dziecku zadania 

 Problemy ORGANIZACYJNE zdalnego nauczania 
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Zdalne uczenie w SP STO Tychy  
- co o nim myślą Rodzice? 

Samodzielna praca jest wymagająca – nie przesadzamy z ilością ilość zadań i uczniowie 
mają więcej czasu na ich wykonanie. Domowe życie w czasie kwarantanny nie powinno się 

kręcić wyłącznie wokół szkoły ;) 
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W porównaniu z normalnym funkcjonowaniem szkoły, ilość materiału i 
zadań do opanowania przez dziecko (jeśli pracuje systematycznie) jest: 

większa taka sama mniejsza 



Zdalne uczenie w SP STO Tychy  
- co o nim myślą Rodzice? 

Zależało nam, aby w tej nowej i trudnej sytuacji, szkoła i nauka nie przytłoczyły dzieci. 
Samodzielna praca jest wymagająca – panowanie nad zadaniami i odpowiedzialność za 

organizację czasu dla nich bywa wyzwaniem.  

0,0 

10,0 

20,0 

30,0 

40,0 

50,0 

60,0 

70,0 

I-III IV-VIII 

Ilość materiału i zadań do opanowania przez dziecko (jeśli pracuje 
systematycznie) jest: 

zbyt duża optymalna zbyt mała 



Dziękujemy! 
Do zobaczenia w szkole! 


