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Drodzy Nauczyciele 
 

W związku z zaistniałą sytuacją, chciałem podzielić się z Wami kilkoma poradami na temat organizacji 

pracy zdalnej i zaoferować nieodpłatną pomoc w kwestiach technicznych z tym związanych.  

Po analizie zaleceń sporządzonych przez Ministerstwo (https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/zdalna-

klasa) jest dość wyraźnie widoczne, że ograniczają się one do garści porad i sugestii, nie ma natomiast 

ścisłych wytycznych, czy dokumentacji dotyczących technicznej strony organizacji zajęć. Kwestia 

wyboru tej platformy i organizacji pracy zdalnej dla nauczycieli spoczywa na dyrekcji placówek 

edukacyjnych i na kadrze nauczycielskiej. Niestety obawiam się, że brak dotychczasowego 

doświadczenia z pracą zdalną, brak ustandaryzowanej platformy oraz presja czasu wprowadzą do tej 

zdalnej edukacji chaos, odczuwalny zarówno przez nauczycieli, jak i nasze dzieci.  

Wyślę ten dokument wraz z ofertą darmowej pomocy w zakresie IT do placówek edukacyjnych w 

naszym mieście, jednocześnie rozpocznę akcję zaangażowania innych specjalistów z branży w innych 

rejonach, którzy tak jak ja, będą w stanie poświęcić nieodpłatnie swój czas, żeby ta transformacja do 

pracy zdalnej przebiegła jak najpłynniej w całym kraju.  

Jestem konsultantem w branży IT i od wielu lat pracuje wyłącznie zdalnie. Korzystałem chyba już ze 

wszystkich dostępnych platform do telekonferencji wykorzystywanych przez duże korporacje. Od 

wielu lat prowadzę również szkolenia online przy uzyciu narzędzi, takich jak te o których piszę poniżej. 

Wiem które sprawdzały się lepiej przy niskiej jakości połączeń, czy przy dużym obciążeniu sieci.  

Oczywiście wszystkie poniższe informacje można znaleźć w sieci, natomiast wydaje mi się, że najlepiej 

sprawdzi się ustandaryzowany zestaw pewnych (oczywiście darmowych) narzędzi w każdej placówce 

i w każdej klasie. Ułatwi to organizacje, uprości prace nauczycielom jak i rodzicom, którzy też przecież 

będą musieli pomagać dzieciom w tych zajęciach. I co istotne z mojego punktu widzenia – ułatwi to 

wsparcie tych zajęć przez osoby takie jak ja.  

Podtrzymanie edukacji w tych trudnych warunkach jest kluczowe z wielu względów i wiem, że wszyscy 

będziecie ciężko pracować, żeby ten rok szkolny przebiegł stosunkowo „normalnie”. To pozwoli 

wszystkim rodzicom pracującym nad opanowaniem tej sytuacji skupić się na swojej pracy, a dzieciom 

wrócić do trybu nauki i odpocząć trochę od tej często przytłaczającej ich rzeczywistości.  

Każdy z nas odgrywa dziś istotną rolę.  

 

 

 

 

Tomasz Rudziński 

rudzinski.tomek@gmail.com 

 

 

Materiały do których odsyłam nie są mojego autorstwa i nie posiadam do nich praw autorskich, są to ogólnodostępne 

publikacje czy filmy. Dokument został sprawdzony pod kątem ortografii, ale proszę grono pedagogiczne o nie wystawianie 

mi oceny w razie błedów :). Kluczową kwestią było wysłanie tego materiału jeszcze dziś. Nie jestem związany z żadną z firm 

produkujących oprogramowanie o którym pisze poniżej.   

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/zdalna-klasa
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Wstęp 
 

Założenia 
 

Poniższy krótki poradnik zakłada, że każdy z użytkowników posiada dostęp do internetu, oraz 

komputer lub urządzenie mobilne (tablet/telefon).  

Oczywiście zakładamy, że wszyscy uczestnicy spotkań posiadają podstawowe umiejętności korzystania 

z komputera. Wierzę, że w dzisiejszych czasach nie będzie to problemem. Młodszym uczniom czasem 

pomogą rodzice. A w razie jakichkolwiek kłopotów jesteśmy przecież my – wasi lokalni specjaliści IT.  

 

Komputer czy tablet? 
 

Ze względów ergonomicznych preferowane jest korzystanie z komputera. Fizyczna klawiatura i myszka 

pozwalają na sprawniejsze wprowadzanie danych, a duży ekran ułatwia pracę z dokumentami.  

Dodatkowo oprogramowanie dostosowane do urzadzeń mobilnych najczęściej jest mniej 

funkcjonalne, niż jego komputerowy odpowiednik, a możliwość tworzenia i edycji dokumentów jest 

mocno ograniczona i mało wydajna.  

Uwagi 
 

Ten poradnik nie ma na celu zastąpienia wytycznych Ministerstwa, zalecam zapoznanie się z 

publikacją Zdalna Klasa (https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/zdalna-klasa), moim celem jest raczej 

suplementowanie tej wiedzy i zasugerowanie pewnych standardów.  

Dokument ten powstał w dość krótkim czasie i zawiera tylko podstawowe informacje. Nie jestem 

ekspertem w żadnej z opisywanych poniżej aplikacji, co najwyżej zaawansowanym użytkownikiem. 

Sugestie zawarte w dokumencie opieram na moim doświadczeniu z tymi platformami oraz na moim 

wieloletnim doświadczeniu w dziedzinie zarządzania dokumentami i procesami biznesowymi.  

Rozwiązania które wybrałem nie są zdecydowanie jedynymi możliwymi opcjami, natomiast są to w 

mojej opinii rozwiązania które można wdrożyć najszybciej i najmniejszym nakładem pracy. 

Mam nadzieje, że informacje które zawarłem poniżej pomogą Wam zorganizować prace sprawniej i 

skuteczniej. W razie jakichkolwiek uwag lub sugestii, proszę o kontakt, zaktualizuję ten dokument 

uwzględniając wszystkie wasze propozycje.   

Google GSuite dla szkół / Office 365 dla edukacji 

Celowo pominąłem oferte Google Gsuite dla szkół czy Office 365 dla edukacji, ponieważ wydaje mi się, 

że rozwiązania sugerowane poniżej uda się wdrożyć szybciej jako rozwiązanie taktyczne, natomiast 

jako rozwiązanie strategiczne szkoły mogą w przyszłości wybrać O365 lub GSuite. Trochę informacji na 

ten temat poniżej: 

https://www.youtube.com/watch?v=oBdQkBw2vUk&list=PLw5jyfs5KDSRbO-XazOFXOReTGV1b9OCx 

https://www.microsoft.com/pl-pl/education/products/office  

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/zdalna-klasa
https://www.youtube.com/watch?v=oBdQkBw2vUk&list=PLw5jyfs5KDSRbO-XazOFXOReTGV1b9OCx&index=3&t=15s
https://www.microsoft.com/pl-pl/education/products/office


Praca zdalna 
 

Głownymi elementami pracy zdalnej jest możliwość wymiany danych/dokumentów z innymi 

użytkownikami, oraz komunikacja – chat, audio, lub audio-wideo. Dodatkowo, wszyscy użytkownicy 

naszej nowej platformy muszą mieć możliwość tworzenia dokumentów . 

Proces zdalnej pracy z uczniami najczęściej będzie wygladał następująco: 

 

 

W powyższym procesie, można wyróżnić trzy podstawowe funkcje, którymi bardziej szczegółowo 

zajmę się w dalszej części dokumentu: 

• Tworzenie i edycja dokumentów 

• Zarządzanie dokumentami 

• Komunikacja 

 

  



 

Zarządzanie dokumentami 
 

Centralnym punktem w całym procesie będzie płynny obieg dokumentów.  

Nauczyciel będzie tworzył prezentacje do wykorzystania podczas zajęć, lub skorzysta z gotowych 

materiałów dostępnych w sieci.  Materiał ten, po omówieniu go podczas lekcji, zostanie udostępniony 

wszystkim uczniom - zastąpi to ich konwencjonalne notatki.  

Po zajęciach, uczniowie stworzą pracę domową w formie dokumentu/prezentacji, którą następnie 

będą musieli udostępnić nauczycielowi.  

W celu przechowywania i organizacji dokumentów, polecam platforme Google Drive. Jest to darmowy 

dysk w chumrze, którego pojemność zapewni wystarczającą ilość miejsca do naszych celów.  

Google Drive jest zintegrowany z pakietem do edycji dokumentów – Google Docs o którym mowa w 

dalszej części dokumenu. 

 

Konto Google 
 

Do korzystania z usług Drive i Docs wymagane jest konto Gmail. Niektórzy z uczniów i nauczycieli 

napewno posiadają już konto google, natomiast sugeruje, aby na potrzeby platformy zdalnego 

nauczania, nauczyciele i uczniowie założyli odrębne konta.  

Dobrą  regułą przy zakładaniu kont, jest utrzymanie standardowego formatu nazwy konta.  

Na przykład dla szkoły podstawowej nr 3 w Lublińcu, standardowe nazewnictwo mogłoby wyglądać 

następująco (Google zezwala wyłącznie na użycie liter, cyfr oraz kropek w nazwach kont): 

a) SP3.Jan.Kowalski@gmail.com , lub 

b) 42700.SP3.Jan.Kowalski@gmail.com 

Wykorzystanie ustandaryzowanego nazewnictwa pomaga w zarządzaniu członkami klas / grup oraz 

ułatwia identyfikowanie uzytkowników wprowadzających zmiany, czy tworzących nowe dokumenty 

(wgrywanie prac domowych itd). 

Konto google można zarejestrować pod następującym adresem: https://accounts.google.com/signup 

  

mailto:SP3.Jan.Kowalski@gmail.com
mailto:42700.SP3.Jan.Kowalski@gmail.com
https://accounts.google.com/signup


Google Drive 
 

Po utworzeniu konta google, możemy przejść do usługi Google Drive, w której nauczyciel powinien 

utworzyć odpowiednie struktury folderów, żeby móc łatwo i sprawnie zarządzać wszystkimi 

dokumentami. 

Struktura tych folderów też powinna być ustandaryzowana, poniżej przykładowy dysk nauczyciela 

klasy 3c, który naucza w tej klasie dwóch przedmiotów: 

 

Podział dysku na foldery jest następujący: KLASA -> PRZEDMIOT -> DZIEŃ.  

W tym przykładzie foldery GEOGRAFIA i INFORMATYKA zostają udostępniony wszystkim uczniom 

danej klasy (patrz – dodatkowe informacje), mają oni dostęp do informacji z bieżących jak i 

poprzednich zajęć. Każdego dnia, nauczyciel tworzy nowy folder z datą, a w nim dwa podfoldery. W 

podfolderze Materiały nauczyciel po zakończeniu lekcji wgrywa dokumenty potrzebne uczniom, 

wykorzystane podczas lekcji. W podfolderze Praca domowa uczniowie, jeśli to wymagane, będą mogli 

wgrać swoje prace domowe do weryfikacji przez nauczyciela.  

 

Dodatkowe informacje 

Jak korzystać z google drive: https://www.youtube.com/watch?v=8-UYreKI9Ao  

Udostępnianie materiałów: https://www.youtube.com/watch?v=5gbGpBE6lMA 

  

https://www.youtube.com/watch?v=8-UYreKI9Ao
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Tworzenie i edycja dokumentów 
 

Jeśli mamy zainstalowany pakiet Microsoft Office, lub podobny, możemy oczywiście z niego korzystać. 

Możliwe jest jednak wykorzystanie applikacji Google Docs zintegrowanej z naszym dyskiem google.  

Korzystanie przez wszystkich użytkowników z Google Docs może być lepszym rozwiązaniem. Platforma 

będzie bardziej zunifikowana, a my unikniemy problemów z kompatybilnościa, różnymi rodzajami 

plików itp.  

 

Google Docs 
 

Google Docs to w pełni funkcjonalny pakiet biurowy, pozwalający nam tworzyć dokumeny, arkusze 

kalkulacyjne czy prezentacje. Dzięki integracji z dyskiem Google, cały proces zarządzania naszymi 

dokumentami jest znacznie uproszczony.  

 

 

Dodatkowe informacje 

Jak przygotować dokument w google docs: https://www.youtube.com/watch?v=iLUW0R5-Xnk 

Polecam też cały kanał o cyfrowej szkole – Multiedukacja: 

https://www.youtube.com/watch?v=Pet67Dr7soU&list=PLd0QTQE5gAjeVHzIcH2nrEolLi96qRaUc 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=iLUW0R5-Xnk
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Komunikacja 
 

Do komunikacji z uczniami, możemy wykorzystać wiele kanałów. Zdecydowanie odradzam kilka z 

sugestii Ministerstwa Edukacji Narodowej, takich jak Whatsapp czy Messenger. Nie są to aplikacje 

przystosowane do tego rodzaju komunikacji, nie każdy też z nich korzysta. 

Poniżej kilka opcji, które możemy wykorzystać. 

Email 
 

Najprostsza forma komunikacji online. Wszyscy użytkownicy posiadają konta gmail.  

Minusem jest potrzeba dodawania wszystkich uczniów do wiadomości (istnieje możliwość utworzenia 

grup dla każdej klasy, nie jest to jednak rozwiązanie optymalne). 

 

Pierwsze kroki z gmailem: https://support.google.com/a/users/answer/9297685 

 

Dysk Google 
 

Nauczyciel może stworzyć dokument z informacjami /  zadaniami dla uczniów i wgrać do do folderu z 

bieżącą datą (patrz sekcja Zarządzanie Dokumentami). Uczniowie powinni regularnie sprawdzać 

swojej dyski google.  

 

Zoom - Wideokonferencje 
 

Zoom to bardzo dobre oprogramowanie telekonferencyjne. Pozwala na rozmowy video z grupą do 100 

uzytkowników. Założenie konta jest darmowe, ale maksymalna długość konferencji na takim koncie 

to 40 minut. To powinno być jednak wystarczające do naszych potrzeb, a jeśli potrzebujemy prowadzić 

zajęcia dłużej, po 40 minutach możemy rozpocząć spotkanie ponownie.  

Aplikacja dostępna jest na komputery oraz urządzenia mobilne.  

Minusem zooma jest brak interfejsu w języku polskim, aplikacja jednak jest na tyle prosta i intuicyjna, 

że nie powinno to stanowić problemu.  

Po zarejestrowaniu się i zainstalowaniu aplikacji (https://zoom.us/signup) mamy kilka możliwości 

organizacji spotkań. 
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Tworzenie harmonogramu zajęć - zaproszenia 

Najwygodniejszą opcją jest stworzenie zaproszeń w kalendarzu google i dodanie do niego wszystkich 

uczniów danej klasy. Żeby stworzyć takie zaproszenie, klikamy na Schedule i wypełniamy formularz 

jak poniżej. W tym przypadku, uczniowie będą informowani przez aplikacje google o nadchodzącym 

spotkaniu.  

 

To otworzy okienko tworzenia wydarzenia w kalendarzu google, gdzie możemy ustalić dodatkowe 

opcje i dodać uczestników – uczniów danej klasy:  

 

 

 

  



Natychmiastowe rozpoczęcie spotkania 

Możemy też rozpocząć spotkanie klikając na ikonkę New Meeting 

A następnie wysłać zaproszenia do wszystkich uczniów:  

Klikamy na Invite , następnie Email -> Gmail 

 

To otworzy nowe okno z mailem zawierającym linka do spotkania, tego maila wysyłamy do uczniów.  

 

Skopiowanie linku zaproszenia 

Żeby skopiować szczegóły zaproszenia, klikamy na strzałke obok New Meeting, potem na ID naszego 

spotkania i wybieramy Copy invitation. Ta funkcja skopiuje treść zaproszenia na spotkanie do 

schowka, możemy wysłać ją do uczniów wklejając ją do maila, lub zapisująć w dokumencie w naszej 

strukturze folderów w dysku google.  

 

Prezentowanie ekranu 

Podczas zajęć w aplikacji zoom, nauczyciel może prezentować uczniom swój ekran, lub jeden z 

otwartych dokumentów. Można też korzystać z opcji Whiteboard czyli tablicy do rysowania. W celu 

rozpoczęcia prezentowania wciskamy ikonkę Share Screen. 

 

 

Dodatkowe informacje 

Jak prowadzić lekcję z zoomem: https://www.youtube.com/watch?v=PL6wGPFlRVI 

Zoom – podstawy: https://www.youtube.com/watch?v=sqQWppyLWuE 

Kalendarz Google: https://www.youtube.com/watch?v=CoLA872qZtE 

https://www.youtube.com/watch?v=PL6wGPFlRVI
https://www.youtube.com/watch?v=sqQWppyLWuE
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