
INFORMACJE O SPOSOBIE I TRYBIE REALIZACJI ZADAŃ  

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach 

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania  

od 25 marca do 26 kwietnia 2020 r. 

 

1) W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły zmianie ulega sposób i tryb realizacji 

zadań naszej szkoły, zmieniają się techniki realizacji procesu dydaktycznego. Z zajęć prowadzonych 

stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, 

tzw. zdalne nauczanie. 

a) każdy uczeń/słuchacz ma dostęp do dziennika elektronicznego CKZiU w Żorach firmy 

Vulcan. Przy pomocy tego narzędzia nauczyciele informują uczniów o sposobach 

prowadzenia zajęć na odległość (zapewnienie wymiany informacji z wykorzystaniem 

środków elektronicznych). 

W przypadku uczniów, którzy nie posiadają dostępu do dziennika elektronicznego forma 

zdalnego nauczania będzie ustalana indywidualnie z rodzicem przez dyrektora przy 

współpracy wychowawcy. 

b) wskazane jest, aby zajęcia prowadzone na odległość w ramach danego przedmiotu 

przyjmowały różne formy w tym formy umożliwiające bezpośredni kontakt uczniów z 

nauczycielem / wychowawcą, w rozsądnym zakresie – polecać uczniom wykonywanie 

ćwiczeń we własnym zakresie. 

c) z wykorzystaniem m.in. materiałów wspierających zdalne nauczanie np. udostępnionych 

przez MEN oraz programów i aplikacji umożliwiających wymianę informacji między 

nauczycielem, uczniem lub rodzicem. 

 

2) Tygodniowy zakres treści nauczania zgodnie z załącznikami (dostępny dla uczniów i rodziców na 

stronie www) oraz szczegółowo będzie przekazywany uczniom / słuchaczom przez nauczycieli 

poszczególnych edukacji za pośrednictwem dziennika elektronicznego.  

Treści te będą realizowane w ramach opracowanego, na okres czasowego ograniczenia 

funkcjonowania szkoły, tygodniowego planu zajęć uwzględniającego wskazania Rozporządzenia 

MEN z dnia 20 marca 2020 w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia… zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493). 

a) w Technikum nr 3 oraz Branżowej Szkole I stopnia zajęcia odbywają się przez 5 dni w 

tygodniu od poniedziałku do piątku; 

b) w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć w 

dni powszednie po uprzednim ustaleniu ze słuchaczami; 

c) uczniowie realizujący indywidualne nauczanie, objęci zintegrowaną ścieżką kształcenia 

oraz realizujący niektóre zajęcia indywidualnie podlegają włączeniu w oddział klasowy, z 

uwzględnieniem zindywidualizowania procesu kształcenia, 

d) w ramach zdalnego nauczania udzielana jest również uczniom, rodzicom pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną, 

e) realizowane będą zajęcia rewalidacyjne w wymiarze 1 godziny tygodniowo, w terminie 

wskazanym przez nauczyciela realizującego te zajęcia w uzgodnieniu z wychowawcą 

oddziału, 



 

3) Monitorowanie postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w 

tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także 

uzyskanych przez niego ocenach będzie odbywało się za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego poprzez wskazanie: 

a) sposobu monitorowania postępów ucznia w szczególności poprzez zobligowanie do 

przekazywania zdjęć/skanów wykonanych prac drogą elektroniczną, poprzez kontakt za 

pośrednictwem komunikatorów internetowych, poprzez bezpośredni kontakt za 

pośrednictwem platform do spotkań online; 

b) za pośrednictwem tych samym kanałów komunikacji wskazanych w podpunkcie a) 

nauczyciel powinien wystawiać oceny bieżące z zachowaniem wag ocen zgodnie ze 

Statutem, informować uczniów oraz ich rodziców o ocenach poprzez odpowiedni wpis w 

dzienniku elektronicznym. Dla przejrzystości przyjmuje się, że oceny wystawiane uczniom 

podczas zawieszenia zajęć wpisuje się w dzienniku kolorem zielonym; 

c) warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego 

egzaminu semestralny w LOdD i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i 

sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania  w przypadku wniesienia 

zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania szkoły – zgodnie z zarządzeniem dyrektora z dnia 25 marca 2020 r. 

d) za okres od 16 do 24 marca 2020r. nauczyciele mogą dodatkowo docenić wkład pracy 

uczniów oraz ich zaangażowanie oceną cząstkową (o wadze oceny decyduje nauczyciel), 

 

4) Sposób dokumentowania realizacji zadań. Dokumentowanie realizacji zajęć odbywa się w 

szczególności: 

a) za pomocą dziennika elektronicznego w szczególności w ramach odnotowywania tematu 

lekcji, zakresu zadania domowego, oceniania, kontaktów z rodzicami oraz realizacji zadań 

pedagoga i doradcy zawodowego; 

b) poprzez odnotowywanie wywiązania się przez uczniów z nałożonych na nich obowiązków 

realizacji zajęć (w dzienniku zakładka frekwencja – „zn” zdalne nauczanie):  

i. w przypadku zajęć typu on-line – frekwencja zgodnie z uczestnictwem w zajęciach lub 

odsłuchaniem zajęć (decyduje nauczyciel przedmiotu), 

ii. w przypadku zajęć, prowadzonych z użyciem innych technik niż wymieniona powyżej,  

o zrealizowaniu przez ucznia zajęć decyduje nauczyciel przedmiotu uwzględniając np. 

logowanie się do dziennika elektronicznego, kontakt za pomocą komunikatorów 

internetowych, terminową realizację polecenia, itp.,  

(realizacja zajęć może też odbywać się poprzez podejmowanie przez ucznia aktywności 

określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym 

materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia), 

iii. realizacja zajęć przez ucznia o potrzebie kształcenia specjalnego może być realizowana 

przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich 

realizacji przez ucznia w domu. 

c) odnotowywanie podejmowanych czynności w ramach udzielanej uczniowi pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej poprzez pisemne oświadczenie nauczyciela; 



d) przewodniczący zespołów przedmiotowych i zadaniowych prowadzą dokumentację 

zespołów przedmiotowych i zadaniowych na dotychczasowych zasadach w formie 

elektronicznej;    

 

5) Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej  

Podstawowymi źródłami i materiałami niezbędnymi do realizacji zajęć są materiały wskazane 

przez nauczycieli, a w szczególności: 

a) podręczniki zgonie ze „Szkolnym zestawem podręczników”, 

b) podręczniki w wersji elektronicznej proponowane przez wydawnictwa edukacyjne,  

c) materiały, źródła, programy dostępne na stronach internetowych (z wykorzystaniem 

proponowanych przez MEN np. www.epodreczniki.pl, materiały udostępniane przez CKE i 

OKE. 

Wykaz podstawowych źródeł i materiałów stosowanych w nauczaniu przez odległość dostępny 

również na stronie internetowej szkoły w zakładce - zdalne nauczanie. 

 

Materiały  przesyłane  dla  uczniów  z  orzeczeniami  będą  dostosowywane  przez nauczycieli  

współorganizujących  kształcenie  zgodnie  z  ich  Indywidualnymi Programami Edukacyjno-

Terapeutycznymi 

 

6) Formy kontaktu / konsultacji nauczyciela z rodzicami i uczniami. 

Rodzice i uczniowie mogą korzystać z konsultacji z wychowawcami i nauczycielami przedmiotu za 

pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz telefonicznie po wcześniejszym umówieniu się z 

nauczycielem. Dopuszcza się również inną metodę kontaktu ustaloną przez nauczyciela z 

uczniami i rodzicami (komunikatory społeczne itp.). Sekretariat szkoły nie pośredniczy w 

uzgadnianiu terminów konsultacji.  

Do dyspozycji uczniów i rodziców pozostają (godziny zgodnie z informacją na stronie www): 

a) pedagodzy szkolni: Aneta Mrowiec  oraz Monika Hołownia  

b) doradca zawodowy: Damian Lejta  

c) kierownik praktycznej nauki zawodu Bożena Długosz 

d) wicedyrektorzy: Agnieszka Niedobecka 

          i Renata Wieczorek 

e) dyrektor szkoły Beata Kuźnik  

 

7) Uczniów, słuchaczy, rodziców oraz nauczycieli informuje się o sposobach i trybie realizacji zadań 

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły poprzez dziennik elektroniczny (tablica 

ogłoszeń lub wiadomości) oraz poprzez stronę internetową szkoły (zakładka: ZDALNE 

NAUCZANIE) również poprzez komunikaty dyrektora szkoły.  

 

Beata Kuźnik 
dyrektor CKZiU w Żorach 

 

 

http://www.epodreczniki.pl/

