
Protokół ze spotkania Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II  

w Sokołowie Małopolskim P. Wiesława Sondeja z wicedyrektor  

P. Beatą Kraską oraz Przewodniczącym Rady Rodziców  

P. Krzysztofem Różańskim w dniu 24 kwietnia 2020 r. 

 

Porządek spotkania: 

1. Ocena aktualnego stanu edukacji oraz ocena pracy zdalnej prowadzonej 

od 25 marca 2020 r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II  

w Sokołowie Małopolskim. 

2. Dyskusja, pytania, sprawy różne. 

 

Ad1. Organizacja zdalnego nauczania w Zespole Szkół im. Jana Pawła II  

w Sokołowie Małopolskim z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość działa sprawnie, natomiast są jeszcze elementy, które można wzmocnić: 

1. Sugeruje się w dalszym ciągu poszerzenie pracy zdalnej w formie zajęć 

online (Meet) z przedmiotów egzaminacyjnych / wiodących: języki 

obce, język polski, matematyka, chemia, fizyka, informatyka itp. 

 

2. Z pozostałych przedmiotów wskazane jest skupić się w szczególności 

na części teoretycznej, zajęcia praktyczne (czasochłonne  

i pracochłonne) odłożyć na późniejszy okres, do powrotu do szkoły. 

 

3. Przy ustalaniu godzin lekcji online zaleca się, by zwrócić uwagę, aby 

proponowany przez nauczyciela czas nie pokrywał się z zajęciami  

z innym przedmiotem oraz z pasmem edukacyjnym w telewizji. 

4. Zakres przekazywanych treści i zadań zadawanych do wykonania nie 

powinien być zbyt obszerny, aby nie przerósł możliwości uczniów, co 

zniechęci ich do pracy i przyniesie skutki odwrotne do zamierzonych. 

 

5. Nie wszyscy uczniowie mogą mieć w pełni swobodny dostęp do sieci. 

Niektórzy muszą się dzielić komputerem czy telefonem z rodzeństwem 

(zwłaszcza młodszym). 

6. Terminy wykonania zadań nie mogą być zbyt krótkie. Wiadomości  

i zadania od jednego nauczyciela (z jednego przedmiotu) powinny być 

przekazywane z zachowaniem równomiernego obciążenia ucznia  

w korelacji z innymi otrzymywanymi zadaniami z pozostałych 

przedmiotów. 

 



7. Zaleca się, aby instrukcje dla uczniów były proste i jasne, 

nieprzeładowane treściami nieistotnymi. 

Ad. 2  Pytania dotyczące nowego harmonogramu egzaminów ósmoklasisty 

oraz sposobu przeprowadzenia tych egzaminów. Zapewnienie opieki nad 

przedszkolem i klasami I-III w razie znoszenia ograniczeń związanych  

z Covid-19. 

 

Protokół ze spotkania będzie opublikowany i dostępny do wglądu zarówno dla 

nauczycieli jak i rodziców na stronie szkoły www.zsjp2sokolowmlp.pl 

 

 Sokołów Małopolski, 24.04.2020 r. 

 

Dyrektor Wisław Sondej 

Wicedyrektor Beata Kraska 

Przewodniczący R.R. Krzysztof Różański 

 


