
Informacja dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców w sprawie zasad
kształcenia na odległość obowiązujących w Zespole Szkół nr 1 WZDZ

Branżowa Szkoła I Stopnia WZDZ w Gorzowie Wlkp.

Od 25 marca 2020 roku do 10 kwietnia 2020 r. w Zespole Szkół nr 1 WZDZ prowadzone
będzie  kształcenie na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i
placówek  oświatowych  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem
COVID – 19.

Zdalna  edukacja  polega  na  zapoznaniu  się  z  różnego  rodzaju  cyfrowymi  materiałami
udostępnionymi w sieci Internet pod kierunkiem i aktywnym przewodnictwem nauczyciela.
Formy kształcenia możemy podzielić na synchroniczne (uczniowie i nauczyciel  pracują  w
tym samym czasie,  prowadząc  komunikację  w czasie  rzeczywistym) oraz asynchroniczne
(uczniowie przyswajają wiedzę, realizują zadane ćwiczenia, wypełniają testy, itp.).

W związku z tym ustalam następujące zasady prowadzenia z uczniami zajęć dydaktycznych
na odległość:

1. Program nauczania:
1) Nauczyciel  jest  zobowiązany  do  realizacji  podstawy  programowej  zgodnie  z

przyjętym programem nauczania, ze zmianami dotyczącymi ilości realizowanego/
zdalnego materiału.

2) Nauczyciele  mają  możliwość  modyfikacji  dotychczas  stosowanego  programu
nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

3) Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego będą prowadzone przede wszystkim w
zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz w ograniczonym stopniu
również  w  zakresie  zajęć  praktycznych  wyłącznie  wtedy,  gdy  z  programu
nauczania danego zawodu wynika taka możliwość.

4) Nauczyciele  po  powrocie  do  szkoły  podsumują  realizowany  w  formie  on-line
materiał, który następnie może zostać zweryfikowany odpowiednią formą pisemną
i ustną

2. Formy komunikacji nauczyciela z uczniem:
1)  Wysyłanie  przez  nauczyciela  wiadomości  e-mail  do  uczniów  i  rodziców.
Wiadomości  do  uczniów  nauczyciele  będą  wysyłać  w  dni  robocze,  najlepiej  w
godzinach planowanych zajęć
2) Wysyłanie materiałów na grupy utworzone przez nauczycieli i uczniów
3) Komunikacja telefoniczna z uczniem lub rodzicem
4)  Korzystanie  z  platformy  edukacyjnej  www.epodręczniki.pl,  Centralnej  i
Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, materiałów wydawnictw edukacyjnych a także
emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego
Radia

3. Metody  pracy  z  uczniem:  moderowana,  samodzielna  praca uczniów w domu,
m.in. poprzez:
1) Czytanie zadanych tekstów
2) Wykonywanie zadań i ćwiczeń
3) Udział w lekcjach on-line
4) Oglądanie ekranizacji  lektur,  spektakli  teatralnych,  materiałów video z różnych

zakresów przedmiotowych
5) Quizy, krótkie referaty i prezentacje, mini-projekty



6) Komunikacja nauczyciel-uczeń przez dostępne komunikatory i aplikacje
4. Częstotliwość  wysyłania  materiałów  i  otrzymywania  od  uczniów  wykonanych

zadań:
1) Raz w tygodniu (przy jednej lub 2 godzinach dydaktycznych w planie)
2) Dwa razy w tygodniu (przy 3 i więcej godzinach dydaktycznych w tygodniu)
3) Wszystkie formy i metody pracy z uczniem on-line muszą uwzględniać zasady

bezpieczeństwa w sieci, a także wspierać i motywować ucznia do systematycznego
uczenia się poza szkołą

4) Czas  na  przygotowanie,  wykonanie  i  odesłanie  przez  ucznia  zadań  nie  może
naruszać podstawowych zasad higieny pracy umysłowej ucznia. Należy również
uwzględnić problemy wynikające z braku Internetu, dostępności komputera przez
ucznia, oraz jego kondycji psychicznej związanej z pandemią itp.

5. Dokumentowanie tematów lekcji:
1) Nauczyciel  ma obowiązek zapisywania  tematów wszystkich lekcji  w dzienniku

bez uwzględnienia frekwencji uczniów
6. Możliwość oceniania przesłanych przez uczniów zadań

2) Nauczyciele  oceniają  uczniów  zgodnie  ze  skalą  ocen  zawartą  w
Wewnątrzszkolnym Ocenianiu

3) Nauczyciel może dokonać oceny wprowadzonego na odległość materiału w formie
tradycyjnej,  uwzględniając  możliwość  wykonania  i  przesłania  przez  ucznia
odpowiedzi

4) Nauczyciel nie może oceniać za brak wykonania zadania czy ćwiczenia z powodu
braku  internetowej  komunikacji  lub  innych  ważnych  przyczyn  związanych  z
pandemią

7. Zasady komunikacji
1) Wychowawca  klasy  jest  zobowiązany  koordynowania  zdalnego  nauczania  w

swoim oddziale  poprzez bieżący kontakt  z nauczycielami,  uczniem i  rodzicami
oraz wsparcia w razie problemów

2) Nauczyciel jest zobowiązany do prowadzenia dodatkowych konsultacji dwa razy
w tygodniu, w wyznaczonych i podanych do wiadomości uczniów i ich rodziców
dniach i godzinach

3) Obowiązkiem  ucznia  jest  odbieranie  i  odczytywanie  wiadomości  mailowych,
sprawdzanie zadań

4) Obowiązkiem kadry kierowniczej szkoły jest monitorowanie realizacji zajęć on-
line

8. Postanowienia końcowe
1) Rodzice i uczniowie mogą zgłaszać do dyrektora zastrzeżenia i uwagi dotyczące

zdalnego nauczania na adres: zswzdz@gmail.com

DYREKTOR SZKOŁY
Aneta Uszkiewicz


