
Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie! 

 

 Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę 

techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole: z zajęć prowadzonych stacjonarnie 

w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne 

nauczanie. 

 

 Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia ucznia z obowiązku szkolnego/obowiązku nauki, 

określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.  

 

1. Nauczyciel codziennie zgodnie z planem zajęć w danym dniu wysyła na skrzynkę w 
dzienniku elektronicznym oraz adres e-mailowy Rodzica lub ucznia materiały oraz 
dostępne komunikatory  do zdalnej pracy z wykorzystaniem platform edukacyjnych, 
podręczników, ćwiczeń lub samodzielnie przygotowanych materiałów edukacyjnych. 

2. W zredagowanym e-mailu nauczyciel wyznacza termin końcowy wykonania prac i 
odsyłania na wskazany sposób komunikowania . 

3. Praca może być przesłana w dowolnej formie po ustaleniu z nauczycielem, np.: skany lub 
wyraźne zdjęcia prac odręcznych, teksty pisane komputerowo, prezentacje Power Point, 
rozwiązania w programie Word, nagrania czytanych tekstów, zdjęcie. 

4. Nauczyciel w godzinach pracy ( tak jak w tygodniowym rozkładzie zajęć i konsultacji) 
tworzy materiały dydaktyczne, ocenia przesłane prace oraz odpowiada na indywidualne 
zapytania rodziców i uczniów. 

5. Prace są oceniane w okresie od 7 do 14 dni po otrzymaniu ich przez nauczyciela w formie 
elektronicznej. 

6. Praca nauczycieli jest dokumentowana w dzienniku elektronicznym na podstawie 
przesyłanych materiałów oraz może być wysyłana na udostępnione przez rodziców lub 
uczniów adresy e-mailowe. 

7. Nauczyciel ma obowiązek archiwizowania przesyłanych materiałów oraz prac uczniów. 
Dopuszcza się formę archiwizacji elektronicznej lub papierowej. 

8. Chcąc zapewnić bezpieczeństwo w sieci zgodnie z zaleceniami RODO nauczyciele 
zobowiązują się do wykorzystywania podanych przez Rodziców i uczniów adresów e-
mailowych wyłącznie do kontaktów związanych ze zdalną pracą. 

9. Nauczyciele zobowiązują się aby w ramach motywowania redagować materiały 
przekazywane uczniom pocztą elektroniczną w sposób zrozumiały, ciekawy, 
uwzględniający dostęp do platform elektronicznych. W ocenianiu będzie uwzględniany 
przede wszystkim wkład pracy i twórczy wysiłek młodzieży  wnoszony w wykonywanie 
zadań lub projektów. 

10. Wychowawcy zobowiązani są do stałego kontaktu z nauczycielami, Rodzicami oraz z 
uczniami w celu systematycznego monitorowania zdalnego nauczania. 

11. Dyrektor oraz nauczyciele szkoły chętnie pomogą Państwu w sprawnej i motywującej 
młodzież organizacji zdalnego nauczania. 

12. Zachęcamy do korzystania z materiałów edukacyjnych –polecanych przez MEN 
zamieszczonych na stronie internetowej szkoły. 

 

 



Materiały edukacyjne –polecane przez MEN platformy, strony i serwisy internetowe: 

Linki do materiałów o egzaminie maturalnym: 

1. informatory o egzaminie maturalnym zawierające przykładowe zadania wraz z 
rozwiązaniami 

2. arkusze próbne, arkusze pokazowe 
3. zbiory zadań do egzaminu maturalnego 
4. filmy dot. egzaminu maturalnego z języka polskiego, chemii, biologii 
5. materiały dotyczące części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego 
6. materiały dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego 
7. materiały dotyczące części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego 

nowożytnego 
8. zbiory zadań z matematyki 
9. 76 filmów dotyczących różnych zagadnień z matematyki 
10. arkusze egzaminacyjne z lat 2015–2019 

Linki do materiałów o egzaminie zawodowym: 

1.  https://www.cke.gov.pl/-materiały powtórkowe/ przykładowe arkusze egzaminacyjne dla 
poszczególnych zawodów 

 

Linki do wykorzystania do zdalnego nauczania 

2. https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje-tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu, a 
także propozycje materiałów, na bazie których można zdalnie poprowadzić zajęcia dla 
uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

3. http://www.e-historia.com.pl/-zawiera pomocnicze materiały edukacyjne z zakresu historii i 
wiedzy o społeczeństwie dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

4. https://www.academica.edu.pl/-cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna 
5. https://www.europeana.eu/portal/pl-dostęp do ponad 50 milionów pozycji cyfrowych –

książek, muzyki, dzieł sztuki i innych. 
6. https://epodreczniki.pl/-bezpłatne, stworzone i administrowane przez Ministra Edukacji 

Narodowej narzędzie edukacyjne, które oferuje nauczycielom i uczniom gotowe materiały 
dydaktyczne 

7. https://lektury.gov.pl/-większość szkolnych lektur dla szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych. Użytkownicy mogą pobierać książki zarówno na swój komputer, jak 
również czytnik ebook czy też komórkę 

8. https://esero.kopernik.org.pl/-oferujepublikacje popularno-naukowe i materiały edukacyjne 
o tematyce kosmicznej. Są to m.in. scenariusze lekcji, broszury informacyjne i filmy 
edukacyjne 

9.  https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1-na portalu IPN w zakładce Edukacja znajdują się specjalne 
podstrony dla uczniów i nauczycieli, na których są udostępniane bezpłatne materiały 
edukacyjne 

10. https://przystanekhistoria.pl/-artykuły popularnonaukowe i multimedialne poświęcone 
historii Polski XX wieku 

11. https://ninateka.pl/edu-filmy dokumentalne, fabularne, reportaże, animacje filmy 
eksperymentalne, zapisy spektakli teatralnych i operowych, rejestracje koncertów, relacje 
dokumentujące życie kulturalne i społeczne oraz audycje radiowe 

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/informatory/
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/informatory/
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/zbiory-zadan/
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/filmy/
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/jezyk-polski-czesc-ustna/
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/jezyk-polski-dla-nauczycieli/
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/jezyki-obce/
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/jezyki-obce/
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/matematyka/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiVdCrg1BnC94tV7_Voflxm6L48Kt8YmH
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/arkusze/


12. http://www.muzykotekaszkolna.pl/-blisko pół tysiąca utworów muzycznych, od barokowych 
oper, przez wielkie dzieła symfoniczne, aż po muzykę wokalną i eksperymentalną 

13. https://polona.pl/-biblioteka cyfrowa, rękopisy iluminowane, najstarsze polskie książki 
drukowane, ryciny, rysunki oraz publikacje popularne –pocztówki, stare elementarze, książki 
dla dzieci, książki kucharskie czy dawne poradniki 

Kontakt z nauczycielami uczącymi w klasie został przekazany poprzez e-dziennik.  
 
     Zwracam się do Państwa o dopilnowanie przestrzegania wszelkich zaleceń służb sanitarno-

epidemiologicznych oraz wskazań Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

 To na Państwu spoczywa odpowiedzialność za skuteczność realizacji zaleceń sanitarno-

epidemiologicznych, a tym samym za bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci, a Naszych Uczniów. 

Szczególnie proszę Państwa o dopilnowanie, by Wasze dzieci w czasie epidemii pozostały w domu 

i nie kontaktowały się z innymi osobami. Wszelkie kontakty mogą Oni ograniczyć do Internetu lub 

innych środków komunikacji. Proszę również o wsparcie swoich dzieci.     Służymy Państwu 

również pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji  

 
Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest 

rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie 

komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych 

przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem 

oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci. 

 

Życzę Państwu dużo zdrowia i liczę na wsparcie, mobilizowanie oraz dopilnowanie swoich 

dzieci w zdalnym nauczaniu 

 

      Dyrektor ZS 

       Lidia Gereło 

 

 

https://gis.gov.pl/Aktualnosci

