
INFORMACJA DO NAUCZYCIELI 

1.W związku z zaistniałą sytuacją szkoła przygotowała procedury 

zdalnego nauczania. 

1) Każda klasa posiada swój e-mail oraz hasło ( telefonicznie podadzą 

wychowawcy rodzicom oraz uczniom). 

2)  Uczniowie pracują wg planu lekcji codziennie w godz. od 8:00 do 

zakończenia własnej pracy. 

3)  Nauczyciele przedmiotów na e-maila klasowego oraz na maila szkoły w godz. 

18:00 - 20:00 podadzą do realizacji tematy, polecenia i ćwiczenia do 

wykonania w następnym dniu ( przedmioty według klasowego planu lekcji). 

4)  Uczniowie odsyłają podpisane zadania na e-maile poszczególnych nauczycieli 

przedmiotów. 

2. W razie zmian będziecie Państwo na bieżąco informowani. 

3.Materiały rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej: 

Zdalne lekcje gov.pl 

epodręczniki.pl 

epodręczniki.pl - materiały partnerów 

Matura CKE - zbiory zadań 

Matura CKE - Język polski część ustna 

Matura CKE - Filmy biologia, chemia 

 

Inne materiały z Internetu 

Serwis dla maturzystów MatMat.edu.pl 

wolnelektury.pl 

Biblioteka cyfrowa polona.pl 

Serwis naukowo-edukacyjny poświęcony dawnej literaturze polskiej staropolska.pl 

 
 

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje
https://epodreczniki.pl/
https://epodreczniki.pl/a/materialy-partnerow/D1DDYDP5e
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/jezyk-polski-czesc-ustna/
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/filmy/
https://matmat.edu.pl/
https://wolnelektury.pl/
https://polona.pl/
http://staropolska.pl/


Współczesny świat stawia przed edukacją szkolną zupełnie nowe 

wyzwania dla dzieci, rodziców i nauczycieli. Aktualna sytuacja 

epidemiologiczna w naszym kraju spowodowała, że tymczasowo zostały 

zawieszone stacjonarne zajęcia we wszystkich  placówkach szkolnych. Z dniem 

12 marca 2020 r. nauczyciele Zespołu Szkół  Ponadpodstawowych nr 2 w 

Jaworznie  zaczęli wypełniać swoje zadania i obowiązki w zupełnie nowych 

warunkach pracy zdalnej z uczniami.  

Każdy został zobowiązany do odpowiedniego  zaplanowania swojej pracy i 

korzystania w praktyce z nowoczesnych technologii informacyjno-

komunikacyjnych, a w szczególności z: dziennika elektronicznego, platform 

edukacyjnych, poczty elektronicznej. Narzędzia multimedialne i informatyczne, 

właściwie wykorzystywane sprzyjają procesowi uczenia się, a także go 

uatrakcyjniają.  Praca indywidualna z uczniami może zostać wykorzystana do 

powtórzenia i utrwalenia wiadomości i umiejętności .  

Nauczyciele kierują edukacją uczniów i przekazują materiały do samodzielnej 

pracy w domu, w tym także w podręcznikach i zeszytach ćwiczeń, a rodzice 

wspierają swoje dzieci w tym procesie i nadzorują jego prawidłowy 

przebieg.Taka współpraca gwarantuje prawidłowy przebieg procesu kształcenia.  

 

 

 

 


