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Szanowni rodzice i opiekunowie naszych uczniów 

 

Czas wakacji to dla Państwa, a zwłaszcza dla Waszych dzieci okres wypoczynku, tymczasem w szkole to czas 

przygotowań do następnego roku szkolnego. 

Obecna sytuacja związana z pandemią jest daleka od zadowalającej i dlatego musimy być przygotowani na 

różne warianty funkcjonowania szkoły i procesu nauczania. W drugiej połowie sierpnia br. Ministerstwo 

Edukacji Narodowej  wyda stosowne regulacje prawne przewidujące różne sytuacje związane z 

funkcjonowaniem szkoły w okresie pandemii. Wszyscy jesteśmy mądrzejsi o doświadczenia z  jej pierwszej fali, 

a czasu do rozpoczęcia zajęć zostało niewiele, dlatego też kieruję do Państwa te słowa i proszę o rozważenie 

moich sugestii i spostrzeżeń. 

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że dyrektor szkoły w trakcie roku szkolnego będzie zmuszony podjąć 

decyzję o czasowym przejściu na system zdalnego nauczania. Wówczas pojawi się problem posiadania przez 

uczniów odpowiedniego sprzętu lub oprogramowania. Dlatego proszę sprawdzić, czy dziecko ma  dostęp do 

sprzętu, który spełnia minimalne wymagania podane poniżej i ewentualnie je doposażyć. W tabeli w 

niektórych przypadkach sugerujemy zakup artykułów poszczególnych firm biorąc pod uwagę ich dobrą jakość 

w stosunku do ceny. Ostateczna decyzja w sprawie wyboru należy do Państwa. Uczniowie klas starszych, którzy 

posiadają wymienione pomoce nie mają obowiązku zakupu nowych. 

Socjalne programy rządowe oraz system stypendiów i wyprawek szkolnych pozwoli Państwu przynajmniej w 

części pokryć koszty koniecznych zakupów. Proszę nie traktować moich sugestii jako polecenia, ale w 

dzisiejszych czasach laptop z podstawowym oprogramowaniem i dostępem do internetu jest jednym z 

podstawowych narzędzi do nauki. Konieczność korzystania z internetowych platform edukacyjnych w II 

semestrze ubiegłego roku szkolnego pokazała wszystkim ich atrakcyjność i wielu uczniów zachęciła do nauki. 

Połączenie tradycyjnego nauczania opartego na uczęszczaniu do szkoły ze zdalnymi formami choćby prac 

domowych to rozwiązanie optymalne, do którego będziemy dążyć, aby osiągać coraz lepsze wyniki. 

W nowym roku szkolnym w nauczaniu zdalnym szkoła całkowicie przejdzie na platformę Google- Classroom, 

której celem jest komunikowanie się uczniów z nauczycielami i przekazywaniu materiałów dydaktycznych. W 

okresie wakacji nauczyciele mają zdecydować, z jakiej platformy przedmiotowej będą korzystać. Dążymy do 

tego żeby nie było ich zbyt wiele, ale mówiąc w uproszczeniu platformę przedmiotową należy traktować jak 

elektroniczny podręcznik, więc ich ilość nie powinna stanowić problemu. Aby uniknąć kłopotów z logowaniem 

się do nich, będziemy uczniów  szkolić w tej kwestii i konsekwentnie wymagać procedury logowania i obsługi. 

Tylko w ten sposób można stworzyć system sprawnej komunikacji uczeń-nauczyciel. 

Podstawowym źródłem komunikacji między nauczycielem i rodzicem pozostaje dziennik elektroniczny. Dostęp 

do niego mają również uczniowie, ale cała komunikacja z nauczycielami w sprawie organizacji nauczania z 

poszczególnych przedmiotów zostanie przeniesiona do Google-Classroom.  

Naszym wspólnym dobrem jest edukacja i  wychowanie Państwa dzieci oraz opieka nad nimi, zadbajmy zatem, 

aby w tych trudnych czasach stanąć na wysokości zadania. 

Życzę zdrowia i optymizmu. 

Dyrektor szkoły 

Dariusz Zając 



 

 

MINIMALNE WYMAGANIA SPRZĘTOWE KOMPUTERA (LAPTOPA) DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW: 

 

• pamięć RAM 4GB, 

• aktualny system operacyjny (Windows 10 lub Linux), 

• dostęp do Internetu, 

• kamera, 

• słuchawki z mikrofonem lub głośniki i mikrofon, 

• zainstalowana przeglądarka Google Chrome. 
 
 

POMOCE DYDAKTYCZNE DO POSZCZEGÓLNYCH ZAWODÓW 

 

TYP SZKOŁY ZAWÓD  POMOC DYDAKTYCZNA KOSZT 
ORIENTACYJNY 

TECHNIKUM technik przemysłu 
mody 

walizkowa maszyna do szycia z podstawowymi funkcjami 
firm Juki, Janome, Elna 
Wybór firm był dyktowany jakością maszyn, możliwością 
serwisowania i dostępu do części zamiennych. Maszyny 
tańsze są słabej jakości, z wieloma częściami z plastiku, 
ewentualne naprawy często okazują się nieopłacalne lub 
wręcz niemożliwe. 

500 -1000 zł 

technik reklamy teczka na rysunki A 3 - Leniar - czarna  

zestaw ołówkowy 1500 Art 8 B-2 H - Koh-I-Noor  
blok rysunkowy Student A 3 Canson - 150g. 30 arkuszy 
skalówka plastikowa - Leniar - 30 cm  
blok do malowania A 3 - Canson -biały, 120 g. 25 arkuszy 
zestaw farb akrylowych - Happy Color - 12 kolorów 
nożyczki Comfort - Grip - Dahle - 21 cm  
zestaw do cięcia skalpel + podkładka - Heyda 
klej w sztyfcie Stic - UHU - 21 g. 
gumka ołówkowa Rasoplast - Staed Hor - biała 
temperówka drewniana - Koh-Noor podwójna  
cienkopis kreślarski - Winsor Newton - czarny 0.5 mm 
zestaw elastycznych przyborów geometrycznych- Milan 

cyrkiel techniczny 600 2T Leniar - 12 cm  
kolorowe papiery w bloku lub zestaw. 

 

200 zł 

technik grafiki i 
poligrafii cyfrowej 

nośnik danych typu pendrive 32 GB z wejściami USB i MICRO 
USB 

50 zł 

technik usług 
fryzjerskich 

treningowa główka fryzjerska spełniająca wymagania: 
włosy naturalne lub naturalizowane czyli mieszane o 
długości min. 50 cm,  
możliwość wykonywania zabiegów fryzjerskich: 

• ondulacja wodna, 

• ondulacja żelazkowa, 

• zabiegi chemiczne 

• czesania, upięcia, strzyżenia 
 

200 zł 

BRANŻOWA 
SZKOŁA I 
STOPNIA 

fryzjer 

krawiec walizkowa maszyna do szycia z podstawowymi funkcjami  

stolarz brak  

tapicer brak  

 


