
      6.04.2020 Zajęcia z wychowawcą kl. VIb 

Temat: E- dziennik. Nowa forma kontaktu z uczniem i 

rodzicem. 

 

Dzień dobry. 

  Na początek kilka uwag nie związanych z tematem ale bardzo ważnych, bo 

dotyczących bieżących spraw. 

  Zaczynamy kolejny tydzień edukacji zdalnej. Dziękuję wszystkim tym, którzy 

odpowiedzieli chociaż w paru zdaniach na moje pytanie (zadane na poprzednich 

zajęciach z wychowawcą) o przebieg zajęć zdalnych.  

Miałem również okazję porozmawiać z Waszymi rodzicami na ten sam temat. 

Zdecydowana większość spośród Was nie ma jak dotąd żadnych problemów w 

radzeniu sobie z nauką zdalną. Swoje zadania wypełniają regularnie i w terminie. 

Taka postawa w tych trudnych dla nas wszystkich warunkach jest godna wielkiej 

pochwały i uznania. Brawo!  

Jednak są również tacy uczniowie, którzy nie do końca zdają sobie sprawę z 

powagi sytuacji w jakiej się wszyscy znaleźliśmy. Proszę Was więc o większe 

zdyscyplinowanie i skoncentrowanie się na wykonywaniu zadań, które należą 

teraz do Waszych obowiązków. Przypominam, że nie jest to czas ferii lub 

wakacji!!!  Mogę podać tutaj za przykład uczniów z naszej klasy, którzy mimo 

siedmiu lekcji wychowania fizycznego nie raczyli wykonać żadnego kontaktu ze 

mną, nie wspominając już o wykonaniu jakiegokolwiek zadania. A co z innymi 

przedmiotami?  

Jeszcze raz proszę Was o obowiązkowość i wytrwałość. Wtedy łatwiej nam 

będzie wszystkim przetrwać ten trudny okres. A wszystko wskazuje na to, że tak 

szybko to się nie zakończy. 

Wracając do tematu. 

  Od poniedziałku 6.04.2020 w naszej szkole ma ruszyć e-dziennik. Każdy z Was 

będzie mieć swobodny dostęp do swoich ocen, postępów w nauce, tematów 

lekcji, zadanych zadań domowych, uwag. Dostęp ten będą mieć również Wasi 

rodzice. 



Na stronie szkoły na zielonym pasku po prawej stronie ukaże się ikona  

e-dziennika. Co należy zrobić aby móc z niego skorzystać? 

1. Należy założyć konto używając swojego e-maila, którego podałeś 

wychowawcy (mam wszystkie Wasze maile). 

2. Na Twoją skrzynkę pocztową zostanie przesłany e-mail, którego musisz 

odebrać i zastosować się do instrukcji w nim zawartych. 

3. Zapewne będziesz musiał utworzyć własne hasło, loginem będzie Twój e-

mail. 

4. Kiedy już utworzysz swoje hasło będziesz mógł się zalogować do 

dziennika. 

5. Zapamiętaj swoje hasło i nie udostępniaj go nikomu!!! 

6. W dzienniku znajdziesz wszystkie informacje i oceny, które uzyskałeś od 

25 marca 2020 (wcześniejsze nie muszą być wpisane). 

7. Rodzice także mają dostęp do e – dziennika. Muszą oczywiście założyć 

swoje konto korzystając ze swojego maila i swoje hasło dostępu. 

Proste? Proste! 

 

 

Na koniec wszystkim Wam i Waszym rodzicom  

 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 

składam najserdeczniejsze życzenia: 

dużo zdrowia, radości i smacznego jajka. 

Niech te święta będą pełne nadziei i wiary w 

lepsze jutro.  
 

 

Wychowawca kl. VIb, Dariusz Palt. 


