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Zespół do spraw statusu zawodowego 
pracowników oświaty



Platforma edukacyjna MEN

epodreczniki.pl



Platforma edukacyjna MEN
epodreczniki.pl

Przykładowe funkcjonalności

Możliwość planowania oraz generowania linków do spotkań/lekcji 
z wykorzystaniem narzędzi do wideokonferencji. Informacja o spotkaniu 
będzie zapisywać się w kalendarzu, dostępnym na koncie nauczyciela 
i ucznia.



epodreczniki.pl

Filmy instruktażowe 
dostępne na stronie:

epodreczniki.pl/filmy-i-instrukcje



epodreczniki.pl

 Ponad 7 400 interaktywnych 
e-materiałów

 Ponad 3 200 scenariuszy lekcji

 105 programów nauczania 



epodreczniki.pl

Najczęściej oglądane 
materiały na Zintegrowanej 
Platformie Edukacyjnej

248 tys. odsłon
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Najczęściej oglądane 
materiały na Zintegrowanej 
Platformie Edukacyjnej

212 tys. odsłon



epodreczniki.pl

Możliwość tworzenia 
lekcji wideo 
przez nauczyciela
z wykorzystaniem 
dostępnych aplikacji 
zewnętrznych



epodreczniki.pl

 Ponad 5,8 mln kont użytkowników

 Około 1 mln wejść każdego dnia 
(średnio)

 Ponad 109 mln odsłon 
(od 1 marca 2020 r.)



2016 r.
 Tylko 3 477 z 19 592 polskich szkół ma dostęp do szerokopasmowego 

internetu 100 Mb/s

OSE (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna)

2020 r.
 19 811 szkół zgłosiło chęć przystąpienia do OSE
 18 484 dyrektorów szkół podpisało umowy o świadczenie usług OSE
 14 362 szkół podłączonych do OSE



40 tys. tabletów 
dla szkół w sieci OSE

OSE 
(Ogólnopolska Sieć Edukacyjna)



ok. 162 mln zł z budżetu państwa 

dla 12 012 szkół podstawowych
w kraju i za granicą

Rządowy program „Aktywna tablica” 
(2017-2019)



14 tys. zł na zakup laptopów do szkoły i dla uczniów, 
którym komputery będą potrzebne w razie nauki zdalnej

35 tys. zł dla szkół, w których kształcą się uczniowie 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

100 tys. zł dla specjalnych ośrodków 
szkolno-wychowawczych

Program „Aktywna tablica” (2020-2024)
– projektowane kwoty dofinansowania



Projekty w roku 2020:

 „Zdalna szkoła” – 187 mln zł 
na sprzęt komputerowy dla uczniów.

 „Zdalna szkoła +” – 180 mln zł 
na sprzęt komputerowy dla uczniów.

Łącznie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na wsparcie przeznaczono 367 mln zł

Doposażenie szkół w sprzęt dla uczniów



Doskonalenie nauczycieli

50,5 mln zł na szkolenia, kursy on-line z wykorzystaniem 
platformy epodreczniki.pl i e-materiałów dostępnych na tej 
platformie dla nauczycieli, pracowników bibliotek, placówek 
doskonalenia – jak prowadzić naukę zdalną.

W ramach projektu planujemy przeszkolić 32 tys. nauczycieli. 
Projekt rusza we wrześniu.



Szkolenia dla nauczycieli 
− „Lekcja: Enter” 

50 mln zł 
Docelowo 75 tys. Nauczycieli



Zdalne lekcje

Portal www.gov.pl/zdalnelekcje

 67 mln odsłon
 2,6 mln użytkowników 
 3 580 lekcji
Od 15 marca do wakacji



na e-materiały do kształcenia ogólnego, 
zawodowego, języków obcych

 Powstanie w sumie prawie 5,5 tys. e-materiałów 

 Zaktualizowane zostaną do nowej podstawy programowej, 
do kształcenia zawodowego

 Dostosowane zostaną do WCAG 2.1 e-materiały wytworzone w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 Nabór wniosków do konkursów rusza w sierpniu i wrześniu

212 mln zł 
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Podejrzenie wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2

Konsultacja lekarska

Rozpoznanie
medyczne

Osoba wraca do szkoły 
po ustąpieniu objawów

infekcji innej niż wirusem 
SARS-CoV-2

Wynik (-) Wynik (+)

Dyrektor szkoły składa 
wniosek o wydanie opinii 
w sprawie zmiany trybu 

nauczania 
PPIS



Przeprowadzenie 
dochodzenia 

epidemiologicznego

Wydanie opinii w sprawie 
zmiany trybu nauczania 

PPIS

Kwarantanna 
(osoby pozostają 

w domu)

Nadzór epidemiologiczny 
(nauka stacjonarna 

w szkole)
Wariant B lub C

Wynik (+)



Możliwe warianty funkcjonowania szkół

Wariant 
decyzyjny A B C

Wariant 
kształcenia TRADYCYJNY MIESZANY

(hybrydowy) ZDALNY

Wytyczne

Ogólne wytyczne GIS, 
MZ i MEN dla publicznych 
i niepublicznych szkół 
i placówek od 1 września 
2020 r.

Na podstawie 
opinii Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej

Na podstawie 
opinii Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej
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