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LIST MINISTRA EDUKACJI  

sytuacja, w której obecnie się znajdujemy jest szczególna i wymaga od nas wszystkich pełnej 

mobilizacji oraz współpracy. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas 

wszystkich wyzwanie. Dziękuję dyrektorom, nauczycielom, rodzicom, uczniom, 

przedsiębiorcom i samorządom za dotychczasowy wysiłek, szybkie zorganizowanie się oraz 

wsparcie.  

 

Apeluję do dyrektorów szkół oraz nauczycieli i proszę ich o zwrócenie szczególnej uwagi na 

równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, a także uwzględnienie możliwości 

psychofizycznych dzieci. Proszę również wszystkie organy prowadzące oraz samorządy o 

okazanie niezbędnego wsparcia materialnego i organizacyjnego.  

 

Rodziców proszę o wyrozumiałość i cierpliwość. Zdaję sobie sprawę z tego, ile trudu 

wkładają oni w wychowywanie i edukację swoich dzieci, szczególnie teraz, kiedy wielu z 

nich łączy swoją pracę zawodową ze wsparciem dzieci w zdalnej nauce.  

 

W tej wyjątkowej sytuacji niezbędne jest dziś współdziałanie oraz mobilizacja dyrektorów 

szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów. Wzajemna współpraca i odpowiedzialne podejście do 

kształcenia na odległość, to klucz do efektywnego organizowania czasu uczniów w domu. 

 

Kształcenie na odległość wymaga wykorzystania nowych narzędzi oraz stosowania zupełnie 

innych niż dotychczas metod nauczania. Dzięki możliwościom, jakie daje m.in. przygotowana 

przez nas platforma epodręczniki.pl, organizacja kształcenia na odległość staje się łatwiejsza i 

bardziej dostępna. 

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało regulacje prawne, które umożliwiają 

organizację zdalnej edukacji. Chcemy, aby podczas zawieszenia zajęć w szkołach nauczyciele 

i dyrektorzy mieli do dyspozycji narzędzia wspierające w procesie kontynuowania procesu 

nauczania w warunkach domowych.   

 

Przygotowaliśmy poradnik, który zawiera wskazówki oraz inspiracje dotyczące kształcenia na 

odległość. Dyrektorzy dowiedzą się z niego, jak w praktyce organizować naukę zdalną. Z 

kolei nauczyciele znajdą w informatorze wskazówki dotyczące komunikacji z uczniami i 

odpowiedniego przygotowania materiałów edukacyjnych dla uczniów. Uczniowie i rodzice 

otrzymają natomiast informacje w zakresie samokształcenia oraz organizacji nauki w domu.  

 

Dziękuję za dotychczasowy wysiłek i zaangażowanie.   

 

Łączę wyrazy szacunku  

 

Dariusz Piontkowski 

Minister Edukacji Narodowej 
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WSTĘP 

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, 

niezbędne stało się wprowadzenie rozwiązań umożliwiającym szkołom i placówkom 

działanie w zmienionych warunkach organizacyjnych, a także pracę z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.    

W tym celu Minister Edukacji Narodowej wydał 20 marca 2020 r. rozporządzenia: 

1. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-191, 

2. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-192. 

Przyjęto w nich rozwiązania, które umożliwiają organizację i realizację procesu 

kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Umożliwiono 

także, tam gdzie jest to konieczne, realizowanie zadań dydaktyczno-wychowawczych 

w inny sposób, ustalony przez szkoły i placówki, w uzgodnieniu z organem 

prowadzącym. 

Celem tych działań jest umożliwienie realizacji podstawy programowej z 

uwzględnieniem ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć realizowanych z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Ponadto, przygotowaliśmy poradnik dla szkół, w którym dyrektorzy, nauczyciele, 

uczniowie i rodzice (opiekunowie prawni) znajdą informacje i wskazówki pomocne w 

realizacji tego celu. W materiale znajdują się także propozycje narzędzi i materiałów 

wraz z odesłaniem do adresów/linków źródłowych, filmów-samouczków służących 

przygotowaniu i prowadzeniu pracy zdalnej z uczniami. 

 

 
1 Dz.U. 2020 r., poz. 492 
2 Dz.U. 2020 r., poz. 493 

W poradniku skupiamy się przede wszystkim na formach i metodach kształcenia zdalnego, 
jednak w ramach kształcenia na odległość mieszczą się również inne działania, dlatego 
zachęcamy dyrektorów i nauczycieli do różnych rodzajów aktywności oraz otwarcia się na 
nieschematyczne rozwiązania, umożliwiające realizację podstawy programowej. 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2020/pozycja/492
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2020/pozycja/492
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2020/pozycja/492
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2020/pozycja/493
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2020/pozycja/493
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2020/pozycja/493
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DLA NAUCZYCIELI 

Drodzy Nauczyciele! 

Zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa spowodowało, że 

konieczne jest prowadzenie procesu nauczania zaplanowanego na ten rok szkolny w 

zmienionych warunkach organizacyjnych, czyli z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. 

W obecnych okolicznościach kluczową kwestią jest rozsądna i uwzględniająca 

aktualną sytuację organizacja przez poszczególnych nauczycieli zdalnego nauczania 

przedmiotu/przedmiotów. Ważne jest także poprawne metodycznie podejście do 

udostępnianych uczniom materiałów oraz przekazywanych poleceń i zadań. 

Istotne znaczenie dla jakości procesu kształcenia prowadzonego na odległość ma 

wysoki poziom merytoryczny i odpowiednie porcjowanie materiałów edukacyjnych. 

Ich ilość nie powinna odbiegać od ilości materiału, który można omówić podczas 

zajęć prowadzonych w szkole. Zbyt duży zakres przekazywanych treści przerośnie 

możliwości uczniów i może ich skutecznie zniechęcić do pracy. 

Dla Waszych uczniów istotne jest stworzenie im warunków, które będą sprzyjać 

właściwej organizacji dnia, by zachować równowagę pomiędzy nauką, rozrywką i 

wypoczynkiem. 

Jeśli jesteś nauczycielem doświadczonym w zakresie kształcenia na odległość, 

pamiętaj o konieczności stałego rozwijania swoich umiejętności w tym zakresie, 

korzystania z bogatej oferty nowoczesnych technologii dedykowanych tym 

działaniom. 

Zachęcamy również do dzielenia się swoim doświadczeniem z innymi nauczycielami. 

W obecnej sytuacji będzie to dla nich nieoceniona pomoc. 

Nie wszyscy mogą mieć w pełni swobodny dostęp do internetu. W takiej sytuacji 

potrzebne będą alternatywne rozwiązania. Do ich poszukiwania warto włączyć 

rodziców i samych uczniów. 

Pamiętajcie również, że oprócz przyswojenia materiału i wykonania ćwiczeń, 
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uczniowie muszą pokonać barierę technologiczną. Logowanie, przesyłanie, 

generowanie postaci elektronicznej to dla nich dodatkowy czas poświęcony na 

naukę. 

Nauczycielu, mamy nadzieję, że te wskazówki pozwolą Ci zwiększyć efektywność 

nauczania na odległość. Przeczytaj je uważnie, niezależnie od tego, czy masz 

doświadczenie w zdalnym nauczaniu, czy jest to dla Ciebie sytuacja nowa. 

1. Zapoznawaj się z informacjami publikowanymi na stronach Ministerstwa Edukacji 

Narodowej i Ministerstwa Cyfryzacji, przydatnymi do planowania i realizacji nauki 

zdalnej: 

▪ https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna 

▪ https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu 

▪ https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nauczycielu-poprowadz-lekcje-online 

2. Sprawdź dostępne pomoce dydaktyczne w formie elektronicznej. Możesz 

korzystać z: 

a. e-materiałów dydaktycznych dostępnych na stronach www.epodreczniki.pl, 

www.gov.pl/zdalnelekcje, www.cke.gov.pl, www.ore.edu.pl (więcej w dalszej części 

poradnika), programów i materiałów prezentowanych na kanałach telewizji 

publicznej, w tym kanałach internetowych https://vod.tvp.pl/;  

b. innych wybranych przez Ciebie elektronicznych zasobów dydaktycznych 

dostępnych w sieci lub wcześniej zgromadzonych własnych materiałów 

elektronicznych; 

c. materiałów wytwarzanych samodzielnie w postaci tekstów, prezentacji, filmów i 

innych form, z których korzystasz w nauczaniu. 

3. Staraj się określać aktywności ucznia, które pozwolą Ci stwierdzić, czy zapoznał 

się ze wskazanym materiałem, a także dadzą podstawę do oceny jego pracy. 

Takimi aktywnościami mogą być m.in.: 

a. przesłanie plików z tekstami wypracowań, rozwiązaniami zadań, nagranymi 

wypowiedziami, prezentacjami; 

b. wypowiedź ucznia na forum; 

c. udział w dyskusjach on-line;  

d. rozwiązanie różnorodnych form quizów i testów. 

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna
https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nauczycielu-poprowadz-lekcje-online
http://www.epodreczniki.pl/
http://www.gov.pl/zdalnelekcje
http://www.cke.gov.pl/
http://www.ore.edu.pl/
https://vod.tvp.pl/
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4. Zwróć uwagę na precyzyjne opisywanie poleceń. Powinny one być sformułowane 

w sposób krótki, a jednocześnie jasny i zrozumiały. Pozwoli to zniwelować 

trudności wynikające z braku bezpośredniego kontaktu z uczniem. 

5. Pamiętaj, aby w wyważony sposób dobierać ilość materiału oraz aktywności dla 

ucznia. Zadania do wykonania nie mogą przerosnąć jego możliwości. 

Efektywność zajęć będzie lepsza, jeśli postawisz na jakość i atrakcyjność, a nie 

ilość materiału. Warto, aby każde zajęcia uwzględniały: 

a. materiał teoretyczny z przykładami – jeden lub dwa krótkie materiały, takie jak 

np.: spotkanie on-line, prezentacja, tekst, odniesienie do miejsca w sieci, nagrana 

wypowiedź i inne materiały stworzone na miarę Twoich możliwości i umiejętności; 

b. aktywność dla ucznia, która potwierdzi, że zapoznał się on z materiałem;  

c. dodatkowy materiał dla uczniów potrzebujących większej liczby ćwiczeń lub 

chętnych do poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności.  

6. Możesz prowadzić zdalne nauczanie z wykorzystaniem różnorodnych rozwiązań 

technologicznych, które zapewniają uczniom dostęp do materiałów oraz 

możliwość wykonania i przedstawienia nauczycielowi aktywności. Pamiętaj, że 

ten dostęp powinien być zabezpieczony indywidualnym hasłem, aby zapewnić 

ochronę wizerunku nauczyciela i ucznia oraz prawa autorskie do materiałów. 

Takimi rozwiązaniami mogą być: 

a. zintegrowana platforma edukacyjna epodreczniki.pl; 

b. platformy wspomagające zdalne nauczanie, z których do tej pory korzystała 

Twoja szkoła lub które szkoła może zainstalować i skonfigurować na potrzeby 

kształcenia na odległość;  

c. dzienniki elektroniczne umożliwiające realizację programu nauczania;  

d. w ograniczonym zakresie również poczta elektroniczna wykorzystywana do 

wymiany i przekazywania informacji, materiałów i rozwiązań między 

nauczycielami i uczniami;  

e. inne rozwiązania, które według Ciebie są odpowiednie do nauczania na 

odległość.  

7. Nie mając doświadczenia w zdalnym nauczaniu, możesz na początku posłużyć 

się pocztę elektroniczną. Pamiętaj jednak, że nie jest to narzędzie przeznaczone 

do zdalnego nauczania i możesz je wykorzystać do wymiany i przekazywania 
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informacji, materiałów i rozwiązań w ograniczonej formie.  

8. Korzystaj z różnorodnych form komunikacji elektronicznej, aby zapewnić wymianę 

bieżących informacji z uczniem i rodzicem lub opiekunem prawnym ucznia. Może 

to być na przykład komunikacja za pośrednictwem: 

▪ dzienników elektronicznych; 

▪ poczty elektronicznej, list dyskusyjnych; 

▪ forum na platformie elektronicznego wspomagania zajęć; 

▪ forum społecznościowego. 

Pozwoli to zachować stały kontakt, szczególnie w przypadku niedostępności 

jednej z form lub innych przeszkód technicznych. Zapisz kontakty do uczniów dla 

każdej z tych form. Podczas przygotowywania oraz prowadzenia nauczania 

pamiętaj o przestrzeganiu praw autorskich do wykorzystywanych materiałów. W 

prawidłowy sposób opisuj bibliografię i odniesienia do źródeł w internecie. 

9. Monitoruj aktywność ucznia. Wiele rozwiązań technologicznych daje możliwość 

obserwowania aktywności uczniów na bieżąco. Staraj się reagować, gdy uczeń 

nie wykazuje aktywności i dowiedz się, jakie są tego przyczyny. Mogą one tkwić w 

trudnościach technicznych lub innych przyczynach związanych z obecną 

sytuacją, które trzeba szybko rozwiązać we współpracy z rodzicami i dyrektorem 

szkoły. 

10. Organizując pracę zdalną uczniów, uwzględniaj zasady bezpiecznego i 

ergonomicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających 

komunikację elektroniczną. Pamiętaj, że dzienny rozkład zajęć uczniów oraz 

dobór narzędzi pracy zdalnej powinny uwzględniać zalecenia medyczne 

dotyczące czasu korzystania z urządzeń umożliwiających pracę zdalną 

(komputer, telewizor, telefon) oraz wiek uczniów i etap kształcenia. Ważna jest 

także gwarancja ochrony danych wrażliwych i wizerunku uczniów.   

11. Poinformuj dyrektora szkoły o ewentualnych problemach technicznych, w tym 

dotyczących prędkości łącza internetowego.  

▪ https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nauczycielu-poprowadz-lekcje-online 

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nauczycielu-poprowadz-lekcje-online
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EGZAMIN MATURALNY 

MATERIAŁY POWTÓRZENIOWE DLA MATURZYSTÓW 

Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jest dostępnych wiele 

materiałów, z których mogą korzystać maturzyści i ich nauczyciele podczas 

przygotowań do egzaminu maturalnego. Bardzo pomocne mogą być zbiory zadań z 

poszczególnych przedmiotów (https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-

formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/zbiory-zadan/), które 

zawierają od kilkudziesięciu do kilkuset zadań, pogrupowanych według zagadnień 

tematycznych. Wiele zadań w tych zbiorach zawiera nie tylko przykładowe 

rozwiązania, ale również komentarze i wskazówki, przydatne w samodzielnej pracy. 

Dostępne są również dodatkowe zbiory zadań z matematyki 

(https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-

dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/matematyka/) oraz wszystkie arkusze 

egzaminacyjne egzaminu maturalnego z lat 2015–2019 (https://cke.gov.pl/egzamin-

maturalny/egzamin-w-nowej-formule/arkusze/). 

Wszystkie te zadania mogą być wykorzystywane do przygotowania własnych 

materiałów do utrwalania i powtórek materiału oraz przygotowywania własnych 

miniarkuszy egzaminacyjnych. Wszystkie zadania opublikowane przez Centralną 

Komisję Egzaminacyjną są częścią domeny publicznej, zatem mogą być dowolnie 

wykorzystywane do pracy w klasie – zadania można wybierać, łączyć w wiązki. Na 

stronie CKE materiały są dostępne w formacie plików .pdf. Zadania można dowolnie 

modyfikować, zarówno co do treści, jak i formy graficznej. 

Na bazie doświadczeń z ubiegłych lat Centralna Komisja Egzaminacyjna opracowała 

również filmy dotyczące najważniejszych kwestii, w tym najczęściej popełnianych 

błędów, w zakresie egzaminu maturalnego z języka polskiego, biologii i chemii 

(https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-

dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/filmy/). Warto je obejrzeć wspólnie z 

uczniami oraz omówić, np. podczas wideokonferencji (jeżeli istnieje taka możliwość). 

CKE przygotowała również cały pakiet materiałów dotyczących części ustnej 

egzaminu maturalnego z języka polskiego: zbiór zadań 

(https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Materialy/20141026_Pols

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/zbiory-zadan/
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/matematyka/
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/matematyka/
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/arkusze/
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/arkusze/
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/filmy/
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Materialy/20141026_Polski_ustny_Zbi%C3%B3r_zada%C5%84.pdf


Strona 9 z 20 
 

ki_ustny_Zbi%C3%B3r_zada%C5%84.pdf) i przykładowe nagrania 

(https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-

dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/jezyk-polski-czesc-ustna/). 

Wszystkie te materiały mogą służyć zarówno do pracy własnej uczniów, jak i 

stanowić element wykorzystywany przez nauczyciela podczas zdalnych zajęć. 

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY 

Planuje się, że Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni szkołom materiały do 

przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego. Szczegółowy harmonogram i 

sposób przeprowadzenia próbnego egzaminu zostaną ogłoszone na stronach 

internetowych CKE i MEN. Arkusze zostaną zamieszczone na stronach 

internetowych CKE, OKE i MEN do pobrania przez uczniów. 

Uczniowie będą mogli: 

a. przesłać rozwiązania zadań otwartych do nauczyciela, który uczy ich danego 

przedmiotu; w przypadku przedmiotów przyrodniczych, w których problemem 

może być zapisywanie skomplikowanych wzorów i formuł, uczniowie mogą zrobić 

zdjęcie rozwiązania zapisanego odręcznie i przesłać taką fotografię do 

sprawdzenia; 

b. sprawdzić poprawność odpowiedzi i spróbować ocenić swoją pracę samodzielnie, 

korzystając ze szczegółowych zasad oceniania, które zostaną opublikowane po 

południu w dniu egzaminu. 

Niezależnie od tego, które z rozwiązań zostanie wybrane, warto spędzić z uczniami 

trochę czasu wspólnie, aby omówić albo same zadania i przykładowe rozwiązania, 

albo rozwiązania uczniowskie. Można to zrobić, wykorzystując narzędzia 

internetowe, np.: 

1. organizując spotkanie on-line z wykorzystaniem wybranego narzędzia 

telekonferencyjnego; 

2. zakładając grupę na platformie edukacyjnej; 

3. prowadząc z uczniami „rozmowę” w formie tworzonego wspólnie dokumentu na 

jednej z dostępnych platform umożliwiających wspólną pracę. 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Materialy/20141026_Polski_ustny_Zbi%C3%B3r_zada%C5%84.pdf
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-czesc-ustna/
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Korzystając z tych form i narzędzi pracy, trzeba pamiętać o bezpieczeństwie w sieci. 
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KSZTAŁCENIE I WSPIERANIE UCZNIÓW ZE 
SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI, W 
TYM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością mogą 

mieć problem w zrozumieniu  sytuacji panującej na świecie, związanej z  

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.  

W obecnej sytuacji koniczne jest wsparcie rodziców w codziennym funkcjonowaniu, 

szczególnie gdy dziecko przebywa w domu z powodu czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty. 

ZADANIA NAUCZYCIELI  

Pracę uczniów koordynuje nauczyciel danego oddziału zgodnie z ustalonym 

zakresem pracy uwzględniającym specyfikę kształcenia na odległość.  

Nauczyciel powinien korzystać z dostępnych zasobów cyfrowych, w tym medialnych, 

umożliwiających i wspierających realizację programu nauczania.  

Nauczyciel kontaktuje się z rodzicami w rozsądnych odstępach czasowych, 

przedstawiając propozycje projektów do przeprowadzenia w domu. Powinny one 

zawierać jak największą liczbę czynności praktycznych oraz ograniczoną do 

minimum liczbę czynności opartych na wypełnianiu kart pracy. 

W takiej formie nauczania należy wziąć pod uwagę higienę pracy, ograniczoną 

dyspozycyjność rodziców i przede wszystkim naturalne potrzeby dziecka. 

Wspieranie rodziców w organizacji kształcenia i wsparcia uczniów możliwe jest 

przez: 

1. przygotowywanie i przekazywanie rodzicom uczniów zadań z instrukcją 

wykonania oraz  materiałów; 

2. kontakt z uczniami, jeżeli jest to możliwe. 

ZADANIA SPECJALISTÓW 

1. pedagodzy i psycholodzy szkolni powinni prowadzić porady i konsultacje, grupy 
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wsparcia związane ze zgłaszanymi przez rodziców i uczniów problemami; 

2. logopedzi, terapeuci pedagogiczni powinni przygotować i przekazać rodzicom 

ćwiczenia doskonalące i utrwalające nabyte umiejętności oraz dokładne 

instrukcje, jak te ćwiczenia wykonywać, by osiągnąć założony cel. Ważny jest 

dobór ćwiczeń dostosowanych do indywidualnych potrzeb dziecka i możliwych do 

wykonania przez osobę niebędącą specjalistą w danej dziedzinie.. 

MODEL NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ 

▪ Link do strony projektu: http://cnno.pl/  

▪ Publikacja dotycząca projektu: http://cnno.pl/galeria 

http://cnno.pl/
http://cnno.pl/galeria
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BEZPIECZNA PRACA Z KOMPUTEREM I W 
INTERNECIE 

Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz 

kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z 

korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych, jest jednym z 

podstawowych zadań systemu oświaty. 

Szkoły i placówki, zapewniając uczniom dostęp do internetu, są zobowiązane 

podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które 

mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju. 

W przypadku konieczności pracy zdalnej, zapewnienie bezpieczeństwa uczniów 

pozostających w domu spoczywa na ich rodzicach. Są oni także odpowiedzialni za 

potencjalne szkody, jakie mogą spowodować ich dzieci za pośrednictwem internetu 

innym osobom. 

Poniżej znajdą Państwo wybrane, możliwe zagrożenia, na które należy zwrócić 

uwagę. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU  

Szkoły pracujące na platformie epodreczniki.pl mogą być pewne, że dane osobowe 

uczniów są bezpieczne. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele powinni mieć 

świadomość, że nieodpowiedzialne logowanie się do stron komercyjnych, bez 

przeczytania regulaminu portali, automatyczne wyrażanie zgód na dostęp do zdjęć, 

filmów, kontaktów, które są w telefonie, może okazać się niebezpieczne. 

Ważne jest również, aby podczas zdalnej nauki nie narazić się na nieumyślne złamanie prawa, 

gdy nieświadomie udostępnimy dane osobowe lub wizerunek kolegów i koleżanek ucznia. 

NIEBEZPIECZNE KONTAKTY 

Dzieci i młodzież, które korzystają z internetu, szczególnie z portali 

społecznościowych, są narażone na kontakt z osobami mającymi złe intencje, 

zamierzającymi popełnić przestępstwo. Dlatego też rodzice i nauczyciele powinni 

szczególnie interesować się, z kim  dziecko utrzymuje kontakt oraz informować o 

wszelkich próbach kontaktu ze strony obcych osób.  
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CYBERPRZEMOC 

O wszelkich formach cyberprzemocy (słownej, nękania, podszywania się pod inne 

osoby) należy informować odpowiednie organy, zarówno w sytuacji, kiedy ofiarą jest 

nasze dziecko, jak i wówczas, kiedy jest ono świadkiem takich działań. 

GRY KOMPUTEROWE I WIDEO 

Dzieci są również narażone na nieodpowiednie treści zawarte w grach. Aby tego 

uniknąć, warto sprawdzać kategorię wiekową danej gry oraz to, czy nie zawiera np. 

scen przemocy, hazardu, pornografii. Europejski system klasyfikacji gier PEGI nadaje 

oznaczenia wieku i treści zawartych w grze. Są one obecne praktycznie na każdej 

grze dostępnej on-line bądź w sklepie. 

Zachęcamy również do zapoznania się z materiałami zamieszczanymi na stronie 

https://ose.gov.pl/pakiety-edukacyjne 

https://ose.gov.pl/pakiety-edukacyjne
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E-NARZĘDZIA I E-MATERIAŁY DO 
WYKORZYSTANIA W PRACY ZDALNEJ Z UCZNIAMI 

ZINTEGROWANA PLATFORMA EDUKACYJNA (ZPE) EPODRECZNIKI.PL 

Informacje na temat rejestracji i logowania oraz pracy, wraz z filmami 

instruktażowymi, są zamieszczone na platformie epodreczniki.pl (zakładka: Filmy 

instruktażowe i instrukcje). 

FILMY INSTRUKTAŻOWE DOSTĘPNE NA STRONIE MINISTERSTWA 

CYFRYZACJI 

Filmy zostały przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji i NASK oraz przez 

Fundację Orange w ramach projektu Lekcja: Enter realizowanego w Programie 

Operacyjnym Polska Cyfrowa 

1. Przenieś lekcje na grupę na Facebooku 

2. Przenieś lekcje na Skype'a 

3. Przenieś lekcje na Khan Academy 

4. Przenieś lekcje na Google Classroom 

5. Przenieś lekcje na Office 365 Education 

6. Przenieś lekcje na YouTube 

7. Sposoby na utrwalenie materiału z lekcji z użyciem narzędzi cyfrowych: Quizlet, 

Quizizz, Plickers (przygotowanie: Joanna Świercz) 

8. Sposoby na sprawdzenie wiadomości z użyciem narzędzi cyfrowych: Kahoot, 

Google forms, Socrative (przygotowanie: Izabela Wyppich) 

9. Sposoby na podsumowanie materiału z użyciem narzędzi cyfrowych: Padlet, 

Quizizz, WordArt (przygotowanie: Izabela Wyppich) 

10. Jak budować własne repozytorium online i się nie pogubić: Pinterest, Symbaloo, 

Wakalet? (przygotowanie: Izabela Wyppich) 

11. Narzędzia do edycji zdjęć i grafik: Canva, Pixr, Kizoa 4 (przygotowanie: Karolina 

Żelazowska) 

12. Narzędzia do tworzenia animacji i wideo: Animoto, Magisto, Zdjęcia 

https://epodreczniki.pl/
https://epodreczniki.pl/a/filmy-instruktazowe-i-instrukcje/DbMHBRtzd
https://epodreczniki.pl/a/filmy-instruktazowe-i-instrukcje/DbMHBRtzd
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/zdalna-klasa
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/zdalna-klasa
https://www.youtube.com/watch?v=ZhNuZd_JqLk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=e03Wwp6_BrI
https://www.youtube.com/watch?v=dhq5RbRUyMQ
https://www.youtube.com/watch?v=uiuE0UtqB3w
https://www.youtube.com/watch?v=jGN-69m8-vc
https://www.youtube.com/watch?v=L4duDXVjybs
https://youtu.be/1IMn5ksaNbA
https://youtu.be/1IMn5ksaNbA
https://youtu.be/inRUmoJDDcw
https://youtu.be/inRUmoJDDcw
https://youtu.be/RgYpVZYcTDM
https://youtu.be/RgYpVZYcTDM
https://youtu.be/Tct0ZygjvaE
https://youtu.be/Tct0ZygjvaE
https://youtu.be/A0uFU84dtGg%20%C2%A0
https://youtu.be/ZTEid__teQo
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Google (przygotowanie: Karolina Żelazowska) 

13. Narzędzia usprawniające pracę na lekcji: ClassroomScreen, Classtools, 

Flippity (przygotowanie: Agnieszka Bilska) 

14. Praca w chmurze - przechowywanie i udostępnianie: Dysk Google, OneDrive, 

WeTransfer (przygotowanie: Karolina Żelazowska) 

15. Sposoby na zadanie domowe z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych: Quizizz, 

Learning Apps, Padlet (przygotowanie: Agnieszka Bilska) 

16. Uczniowskie e-portfolio: Bloger, Google Sites, WIX (przygotowanie: Izabela 

Wyppich) 

17. Lekcja w klasie i w terenie ze smartfonem: Actionbound, Goosechase Edu, 

Science Journal (przygotowanie: Agnieszka Bilska) 

18. Wideokonferencje w klasie i na lekcji: Whereby, Skype, 

WhatsApp (przygotowanie: Agnieszka Bilska) 

19. Odwrócone lekcje z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych: Khan Academy, 

TED.ed, Edmodo (przygotowanie: Joanna Świercz) 

POLECANE PUBLICZNE PORTALE EDUKACYJNE: 

1. www.epodreczniki.pl 

2. www.cke.gov.pl  

3. www.ore.edu.pl 

4. www.gov.pl/zdalnelekcje 

5. www.scholaris.pl  

6. www.lektury.gov.pl 

7. www.kopernik.org.pl 

8. www.przystanekhistoria.pl 

9. www.etwinning.pl 

10. www.ninateka.pl.edu 

11. www.muzykotekaszkolna.pl 

12. www.polona.pl 

https://youtu.be/ZTEid__teQo
https://youtu.be/qTFJNXNVL4M
https://youtu.be/qTFJNXNVL4M
https://youtu.be/BnZBIW74-r4
https://youtu.be/BnZBIW74-r4
https://youtu.be/UWqSTA4lzMY
https://youtu.be/UWqSTA4lzMY
https://youtu.be/-gDd1LOKRbk
https://youtu.be/zRrrSw5ShX0
https://youtu.be/zRrrSw5ShX0
https://youtu.be/o59CDn1CYQY
https://youtu.be/o59CDn1CYQY
https://youtu.be/d8j_xCDVXuQ
https://youtu.be/d8j_xCDVXuQ
http://www.epodreczniki.pl/
http://www.cke.gov.pl/
http://www.gov.pl/zdalnelekcje
http://www.scholaris.pl/
http://www.przystanekhistoria.pl/
http://www.etwinning.pl/
https://ninateka.pl/edu
http://www.muzykotekaszkolna.pl/
http://www.polona.pl/
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ZASOBY DO NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH NOWOŻYTNYCH: 

1. https://epodreczniki.pl:  

▪ tzw. abstrakty lekcji w języku angielskim do 10 przedmiotów tj.: języka 

polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, przyrody, geografii, 

chemii, fizyki, matematyki i informatyki; 

▪ e-zasoby z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo przypisane 

do branż kształcenia. 

2. https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje:  

▪ Materiały do nauczania języka angielskiego i niemieckiego w szkole 

podstawowej i szkołach ponadpodstawowych. 

3. https://www.ore.edu.pl: 

▪ Języki obce – Dla uczniów  

▪ Przydatne linki – Języki obce 

4. https://www.cke.gov.pl/ 

▪ Materiały do egzaminów z języków obcych nowożytnych. 

5. https://etwinning.pl/zdalna-edukacja-z-etwinning/  

▪ Materiały do nauczania języka angielskiego. 

6. http://www.pik.org.pl/komunikaty/797/razem-dla-zdalnej-edukacji 

▪ Materiały i narzędzia do języków obcych nowożytnych udostępnione przez 

wydawców edukacyjnych zrzeszonych w Polskiej Izbie Książki.  

OFERTA EDUKACYJNA TELEWIZJI POLSKIEJ: 

▪ Pasmo edukacyjne w TVP dla dzieci w wieku przedszkolnym i najmłodszych 

uczniów szkół podstawowych (specjalne pasmo przeznaczone dla tej grupy 

wiekowej dzieci będzie emitowane od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-

10:00) 

▪ vod.tvp.pl (link: eszkola.tvp.pl), wirtualny, bezpłatny kanał TVP dla dzieci i 

młodzieży dostępny w godzinach 9.00-13.00 w sekcji na żywo 

▪ Pasma edukacyjne dla dzieci i młodzieży na stronach TVP, TVP ABC oraz TVP 

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje
https://www.ore.edu.pl/2015/04/jezyki-obce-2/
https://www.ore.edu.pl/2015/04/jezyki-obce-2/
https://www.ore.edu.pl/2015/04/jezyki-obce-2/
https://www.ore.edu.pl/2015/03/przydatne-linki-8/
https://www.ore.edu.pl/2015/03/przydatne-linki-8/
https://www.cke.gov.pl/
https://etwinning.pl/zdalna-edukacja-z-etwinning/
http://www.pik.org.pl/komunikaty/797/razem-dla-zdalnej-edukacji
https://vod.tvp.pl/
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Kultura (tutaj m.in. ekranizacje lektur szkolnych) 

OFERTA EDUKACYJNA POLSKIEGO RADIA:  

▪ Polskie Radio Dzieciom to całodobowa stacja radiowa. To przestrzeń dla dzieci i 

dorosłych. Od 7.00 prezentowane jest pasmo dla dzieci, a od 21.00 dla dorosłych. 

▪ W ramówce stacji znajdują się audycje edukacyjne, naukowe i rozrywkowe 

rozwijające wyobraźnię i budujące kreatywność dzieci. Pasmo wieczorne, 

kierowane do osób dorosłych, to kompendium wiedzy w zakresie wychowania, 

rozwoju, kultury i sztuki. 

PORTALE EDUKACYJNE INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ: 

Na portalu IPN, w zakładce Edukacja, znajdują się specjalne podstrony dla uczniów i 

nauczycieli, na których są udostępniane bezpłatne materiały edukacyjne. W serwisie 

można znaleźć m.in. teki edukacyjne, filmy dokumentalne, spoty historyczne i inne 

materiały audiowizualne przedstawiające np. serie komiksów o II wojnie światowej 

czy symbole narodowe. 

STRONY UDOSTĘPNIONE PRZEZ WYDAWCÓW EDUKACYJNYCH 

ZRZESZONYCH W POLSKIEJ IZBIE KSIĄŻKI (PIK) 

Wydawcy zrzeszeni w Sekcji Wydawnictw Edukacyjnych PIK przygotowali oraz 

udostępnili materiały i narzędzia dydaktyczne ułatwiające prowadzenie zajęć w 

formule nauki zdalnej. Nauczyciel każdego przedmiotu, w każdej placówce, bez 

względu na segment edukacyjny znajdzie materiały dla siebie i dla swoich uczniów. 

Aby ułatwić nauczycielom i uczniom wybór materiałów dostosowanych do wybranego 

podręcznika, poniżej zamieszczono odniesienia do stron zawierających listę 

materiałów udostępnionych przez poszczególnych wydawców edukacyjnych (w 

kolejności alfabetycznej). 
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SWE PIK, INFORMUJE, ŻE WSZYSTKIE MATERIAŁY SĄ UDOSTĘPNIANE 

CAŁKOWICIE BEZPŁATNIE NA CZAS ZAWIESZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-

WYCHOWAWCZYCH W SZKOŁACH.3  

Wydawca Link  

Cambridge University Press https://www.cambridge.org/elt/blog/ 

Gdańskie Wydawnictwo 

Oświatowe sp. z o.o. sp. 

komandytowa  

http://www.uczezdalnie.gwo.pl/ 

Grupa MAC S.A. https://www.mac.pl/publikacje  

Klett Polska www.dzwonek.pl/Klett 

Macmillan https://anglistaonline.macmillan.pl/ 

Nowa Era https://www.nowaera.pl/naukazdalna 

Oxford University Press        www.oup.com/elt/learnathome 

Pearson https://www.pearson.pl/jezyk-angielski/domowa-

szkola/ 

PWN Wydawnictwo Szkolne www.akademia.pwn.pl 

Wydawnictwa Szkolne i 

Pedagogiczne SA 

https://www.wsip.pl/pomagamy-w-nauce-z-domu/ 

Wydawnictwo Pedagogiczne 

OPERON 

https://operon.pl/edukacjazdalna 

 

 

 

 

 
3 http://www.pik.org.pl/komunikaty/797/razem-dla-zdalnej-edukacji 

https://www.cambridge.org/elt/blog/
http://www.uczezdalnie.gwo.pl/
https://www.mac.pl/publikacje
http://www.dzwonek.pl/Klett
https://anglistaonline.macmillan.pl/
https://www.nowaera.pl/naukazdalna
http://www.oup.com/elt/learnathome
https://www.pearson.pl/jezyk-angielski/domowa-szkola/
https://www.pearson.pl/jezyk-angielski/domowa-szkola/
http://www.akademia.pwn.pl/
https://www.wsip.pl/pomagamy-w-nauce-z-domu/
https://operon.pl/edukacjazdalna
http://www.pik.org.pl/komunikaty/797/razem-dla-zdalnej-edukacji

