
 
Informacja o organizacji kształcenia na odległość  

w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania w związku                                   
z zapobieganiem,  

przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID – 19  
w Zespole Szkół nr 2 w Rudzie Śląskiej 

 
I 

1. Dyrektor informuje uczniów, rodziców/prawnych opiekunów uczniów  o 

sposobie i trybie realizacji zadań wychowawczych   i opiekuńczych w formie na 

odległość z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w 

szczególności poczty elektronicznej, elektronicznego dziennika  i telefonów. 

2. W ramach współpracy nauczycieli z uczniami i rodzicami obowiązują 

następujące zasady: 

a) wychowawcy klas odpowiedzialni są za kontakt z uczniami i ich rodzicami 

/prawnymi opiekunami poprzez wymienione w pkt. 1 środki komunikacji. 

b) każdy nauczyciel w ramach nauczanego przedmiotu, rodzaju zajęć 

przygotowuje materiały i zadania dla uczniów, wraz z ewentualnymi 

wskazówkami i ich opisem oraz przesyła  zadania i ćwiczenia konkretnym 

uczniom. 

3. Lekcje odbywają się z wykorzystaniem dziennika elektronicznego, platformy 

Classroom Google, platformy e-podręczniki, messengera, facebooka, i innych 

platform edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela 

4. Opis sposobu wykonania ćwiczeń, zadań powinien zawierać: termin ich 

wykonania, dobór narzędzi i materiałów, źródło pozyskiwania informacji, oraz 

sposób oceniania. Przy ustalaniu terminu wykonania prac i zadań należy 

uwzględnić możliwość pracy uczniów w ciągu  dnia lub kilku dni, mając na 

uwadze sytuację domową uczniów. 

5. Każdy nauczyciel w opracowywaniu materiałów powinien uwzględniać ilość 

czasu jaki będzie potrzebował uczeń na wykonanie zadań, nie przekraczający 

odpowiednio 45 min na jedną jednostkę lekcyjną. Zajęcia powinny odbywać się 

w miarę możliwości zgodnie z obowiązującym planem lekcji danej klasy. 

Materiał trudny do opanowania samodzielnie czy na odległość przez ucznia 

dzielimy na mniejsze części. 

6. W dzienniku elektronicznym wpisujemy temat lekcji i zaznaczamy wszystkim  

uczniom w zakładce frekwencja- obecny, nieobecny, w zakładce zadania 

domowe wpisujemy polecenia do wykonania przez uczniów z terminem ich 

realizacji. 

7. W organizacji zajęć na odległość należy pamiętać, że zajęcia powinny być tak 
skonstruowane, żeby uwzględniały naprzemienne korzystanie z komputera  
i „tradycyjnych” narzędzi, jak zeszyt czy podręcznik. 

 

 

 



 

8. Nauczyciele dokonują bieżącego oceniania postępów w nauce ucznia, na    

    podstawie przesłanych prac, odpowiedzi ustnych ( jeżeli są prowadzone video –    

    lekcje ) i sposobu wykonania zadań. Oceny na bieżąco wpisuje się do e-

dziennika. 

9.Na podstawie wskazówek nauczycieli przedmiotów dokonuje się modyfikacji   

    szkolnego zestawu programów nauczania. 
10.Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego prowadzone będą z teoretycznych      

     przedmiotów zawodowych, a zajęcia praktyczne bezpośrednio u pracodawcy z  

     zachowaniem środków bezpieczeństwa. 

11. Praktyki zawodowe zaplanowane do zrealizowania w okresie, w którym   

     wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły,  

     uczeń technikum realizuje w miejscu ich prowadzenia u pracodawców. 

12. Zajęcia praktyczne realizowane w CKZ w Rudzie Śląskiej w okresie czasowego     
     ograniczenia funkcjonowania placówki prowadzone będą stacjonarnie 
 

Zajęcia praktyczne realizowane w CKZ w Rudzie Śląskiej w okresie całkowitego 

ograniczenia funkcjonowania placówki prowadzone będą zdalnie, z wykorzystaniem 

platformy e-learingowej Moodle, dostępnej pod adresem: ckz-ruda.pl/moodle. 

 
 

Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia 

realizowane są zdalnie- w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa, 

mogą być także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź 

zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego. 

 

II 

 

13.Dla uczniów realizujących nauczanie indywidualne tworzymy osobne klasy                                          

i pracujemy zgodnie z ustalonymi na początku roku dostosowaniami zgodnymi z  

IPET lub opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

14.Zachęcamy uczniów objętych nauczaniem indywidualnym do uczestnictwa                             

w spotkaniach całych klas z nauczycielami, szczególnie z wychowawcami. 

15.Podobnie postępujemy z uczniami objętymi pomocą w formie 

zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. 

16.Zajęcia rewalidacyjne, wyrównawcze i dla uczniów uzdolnionych odbywają się                

w formach uzgodnionych z uczniami i ich opiekunami przez nauczyciela                                      

z wykorzystaniem możliwych środków i dostępnych materiałów gwarantujących 

efektywną pracę w domu. 

17.W odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak 

możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 



odległość, dyrektor organizuje zajęcia w szkole lub umożliwia realizację zajęć z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły. 

 18.Dyrektor zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji                          

z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie                           

i terminach tych konsultacji (każdy nauczyciel prowadzący zajęcia obligatoryjnie 

powinien takie konsultacje organizować). 

III 

19.Nauczyciele, którzy nie mają możliwości na prowadzenie zajęć na odległość                      

na prywatnym sprzęcie elektronicznym mogą na czas  organizacji zdalnego 

nauczania wypożyczyć sprzęt ze szkoły lub po uprzednim uzgodnieniu i zachowaniu 

środków bezpieczeństwa prowadzić zajęcia w szkole. 

20.W przypadku wypożyczenia sprzętu sporządza się notatkę i asygnuje podpisem. 

21.Po zakończeniu zajęć organizowanych na odległość nauczyciel jest zobligowany 

zwrócić sprzęt elektroniczny w nienaruszonym stanie. 

22.Uczniowie, którzy mają problem z dostępem do Internetu lub komputera 

zgłaszają ten fakt telefonicznie lub za pośrednictwem poczty dyrektorowi szkoły, 

który organizuje dla ucznia alternatywne formy przekazania materiałów do 

realizacji obowiązkowych zajęć.  


