
Zasady przygotowania prac do publikacji 

w Wirtualnym Magazynie Oświatowym WODN w Skierniewicach 

  

1. Publikacja powinna być złożona w formie elektronicznej na płycie CD (z tekstem zapisanym 

w edytorze Word) oraz w postaci wydruku papierowego.  

2. Artykuł powinien zawierać:  

 w główce tj. na pierwszej stronie w lewym górnym rogu dane o autorze: imię i nazwisko, 

tytuł naukowy, stanowisko, miejsce pracy, telefon, e-mail; 

 tytuł artykułu; 

 wstęp z krótką informacją o artykule (cele i korzyści płynące z lektury);  

 rozwinięcie, jako zasadnicza część artykułu;  

 zakończenie, w którym jest podsumowanie treści artykułu, ewentualne wnioski 

i bibliografia.  

3. Materiały do publikacji podlegają kwalifikowaniu przez merytorycznych konsultantów 

Ośrodka, stanowiących Zespół ds. redakcji WMO. 

4. Objętość tekstu przeznaczonego do druku nie powinna przekraczać 4 stron maszynopisu.  

5. Praca powinna być poprawna pod względem ortograficznym, stylistycznym, edytorskim, 

wyraźnie zaznaczone w tekście akapity itp. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności ze ww. 

błędy. 

6. Sposoby wyróżnień w tekście należy ograniczyć do niezbędnego minimum:  

a. kursywa do cytatów i wyrażeń obcojęzycznych  

b. pogrubienie do podkreśleń własnych.  

7. Elementy graficzne: rysunki, fotografie, wykresy, schematy powinny być wykonane w sposób 

nadający się do reprodukcji, zawsze z podaniem źródła pochodzenia (nazwiska autora zdjęcia, 

zdjęcia w oryginale).  

8. Bibliografia powinna być ułożona w porządku alfabetycznym według podanej kolejności: 

Nazwisko i inicjał imienia autora, tytuł, nazwa wydawnictwa, miejsce i rok wydania, numery 

stron.  

9. W przypisach bibliograficznych należy podać źródło i numer stron cytowanego tekstu, np. 

(Kowal 2001, s. 4); prosimy przestrzegać przepisów dotyczących prawa autorskiego. 

10. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, przeróbek redakcyjnych 

i stylistycznych oraz zmian tytułów i podtytułów.  

11. WMO jest publikowany dwukrotnie w ciągu roku (dwa numery). 

12. Autorzy zamieszczonych materiałów mogą otrzymać pisemne potwierdzenie. 

  

  

Szanowni Państwo,  

Serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli do dzielenia się swoimi doświadczeniami 

pedagogicznymi na łamach naszego/Waszego Wirtualnego Magazynu Oświatowego. Niech Państwa 

artykuły staną się inspiracją dla pracy nauczycieli stażystów, którzy wchodzą dopiero na ścieżkę tego 

trudnego zawodu.  

  

Z poważaniem  

 REDAKCJA 


