
E-zajęcia w czasach pandemii 

 

Zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej oraz Warmińsko-Mazurskiego Kuratora 

Oświaty, przypominam o ciążącym na  Państwu obowiązku zorganizowania nauczania  

w systemie zdalnym. Z treści korespondencji od władz oświatowych można wywnioskować, 

że jednym z najważniejszych elementów nadzoru pedagogicznego będzie ocena aktywności 

nauczycieli w okresie zawieszenia zajęć w szkole. 

Szczególne znaczenie ma rozpoczęcie zajęć z klasami maturalnymi, ponieważ pojawiają się 

informacje na temat możliwego przedłużenia okresu zawieszenia lekcji, a nie ma wzmianek  

o przesunięciu terminu egzaminu maturalnego.  

Podstawowym komunikatorem służącym do organizacji zajęć w systemie zdalnym powinien 

być dziennik elektroniczny, ponieważ zapewnia bezpieczeństwo przesyłu danych i pozwala 

jednoznaczne udokumentować podjęte działania. Zapowiadając przeprowadzenie zajęć  

lub przesłanie uczniom zadań i materiałów należy poinformować ich wcześniej, przesyłając 

wiadomość poprzez Librus. Wiadomość ta powinna zawierać termin i kanał komunikacji, 

poprzez który zostanie przeprowadzona lekcja lub przekazane materiały. 

 

Minister Edukacji Narodowej zachęcił do skorzystania z dostępnych stron internetowych, 

rekomendowanych przez MEN, na których znajdują się materiały i wskazówki do pracy 

zdalnej z uczniami, m.in.:  

 www.epodreczniki.pl, oraz w ramach tej witryny https://epodreczniki.pl/kzd 

 www.cke.gov.pl (i stron Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych),  

 https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje, a także informacji dostępnych na stronie 

ministerstwa edukacji www.men.gov.pl. 

 Informacje na temat możliwości wykorzystanie dziennika elektronicznego Librus 

https://portal.librus.pl/szkola/artykuly/nauczanie-zdalne-z-wykorzystaniem-synergii-

poradnik 

 Konta google dają również możliwość organizowania i przekazywania uczniom 

informacji: 

o przy wykorzystaniu dysku sieciowego gogle https://drive.google.com 

o za pomocą aplikacji google https://classroom.google.com 

o dokumenty i prezentacje google dają również możliwość przygotowania różnego 

typu materiałów. Formularze google, z opcją wykonania z ankiety tekstu, dają 

możliwość sprawdzenia wykonania zadań poprzez wykonanie i udostępnienie dla 

konkretnych osób lub za pomocą rozesłanego linku, co pozwoli sprawdzić poziom 

opanowania wiadomości. 

 Zadania dla maturzystów [informacja MEN] 

o Na stronie CKE również maturzyści znajdą zbiory zadań do powtarzania 

materiału ze wszystkich przedmiotów. Warto zapoznać się nimi pod linkiem - 

zbiory zadań dla maturzystów. 
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o W każdym zbiorze, oprócz zadań, zamieszczone są wskazówki, ich rozwiązania 

oraz same rozwiązania. 

o Dostępne są też filmy o części ustnej egzaminu z języka polskiego, np. język polski i 

filmy o błędach, jakie maturzyści często popełniają, rozwiązując zadania z języka 

polskiego, chemii czy biologii - filmy różne. 

 

Jeżeli ktoś z Państwa prowadzi dla uczniów zajęcia on-line (live), z wykorzystaniem 

komunikatorów, proszę o przesłanie informacji na adres tadek.wrzodak@gmail.com w celu 

umieszczenia ich w zakładce e-zajęcia (zamiast aktualnego planu lekcji), która może powstać 

na stronie szkolnej. 

Czekam również na ewentualne propozycje sposobów zdalnego nauczania, które można 

zaproponować innym nauczycielom naszej szkoły.  

Koordynatorami akcji e-nauczania będą: dyrektor Artur Miśkiewicz i administrator dziennika 

elektronicznego Tadeusz Wrzodak. 

 

 

Dyrektor ZSO 

Roman Groszkowski 

 

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/filmy/
mailto:tadek.wrzodak@gmail.com

