
Szanowni Państwo, 

Została podjęta decyzja o przedłużeniu zamknięcia szkół do 13 kwietnia 2020 r. z równoczesnym 

rozpoczęciem od 25 marca 2020 nauczania na odległość. Oznacza to konieczność uczenia nowych treści 

i realizacji programów nauczania z ocenianiem włącznie (a nie tylko powtarzania materiału). 

To jest zupełnie nowa sytuacja, staramy się jednak działać jak najlepiej, by – na miarę naszych 

możliwości - zapewnić uczniom kontynuowanie nauki w możliwie najbardziej korzystnej (w tej sytuacji) 

formie. 

Uczniowie będą mogli uczestniczyć w lekcjach on-line z nauczycielami od czwartku 26 marca, 

nauczyciele będą przekazywać informacje o dalszych sposobach przekazywania zadań do wykonania 

oraz o nauczaniu w czasie rzeczywistym.  

Propozycją kierownictwa szkoły jest, aby nauczyciele kontaktowali się z uczniami w ramach 

obowiązującego planu lekcji. 

Ponieważ ważne jest zdrowie uczniów zakładamy, że lekcje on-line (czyli przy użyciu komunikatora) 

zajmą ok. 50% czasu przeznaczanego dotychczas na dany przedmiot w planie lekcji. Pozostały czas 

(wynikający z ilości godzin dla danego przedmiotu) będzie przeznaczony na samodzielną pracę uczniów 

– zgodnie z zadaniami wyznaczonymi przez nauczycieli (w różnych formach). Na przykład jeśli w planie 

klasa ma 4 lekcje matematyki – w ramach dwóch godzin w tygodniu nauczyciel będzie łączył się z 

uczniami za pomocą komunikatora a na pozostałe dwie planował możliwie minimalną realizację 

określonych zadań (tak, by realizować podstawę programową, jednocześnie jak najmniej obciążając 

uczniów). 

Co za tym idzie uczniowie mają obowiązek kontaktować się z nauczycielem, głównie w ramach swojego 

planu lekcji. 

Frekwencja uczniów: 

1. w sytuacji realizowania lekcji on-line [np. na zamkniętej grupie FB] jest możliwe rozliczenie 

ucznia z jego obecności w tym czasie, więc nauczyciel ma prawo wpisać – obecny lub 

nieobecny.  

2. w sytuacji realizacji lekcji, gdy nauczyciel jest dostępny dla uczniów tylko na  

e-dzienniku, a uczeń otrzymał temat do samodzielnego opracowania, to we frekwencji będzie 

wpis „z” [zwolniony]. Uczeń może wtedy sam zdecydować w jakim czasie wykona zadaną 

pracę. 

Najważniejszym dla nas kanałem komunikacji (przesyłania informacji i zadań) jest i będzie Vulcan czyli 

dziennik elektroniczny, dlatego bardzo proszę o codzienne sprawdzanie wiadomości na Państwa 

kontach; dla uczniów zadania wysyłane będą tylko na konta uczniów. 

Do kontaktów w czasie rzeczywistym w formie wideo-spotkania proszę, aby uczniowie w miarę 

możliwości zainstalowali na swoim sprzęcie Skypa. 

Bardzo proszę o to, by w razie jakichkolwiek trudności, problemów, istotnych kwestii kontaktować się 

jak najszybciej z wychowawcą klasy, byśmy mogli jako szkoła reagować na pojawiające się potrzeby.  

Pozdrawiam i życzę zdrowia  

Krystian Szatka 

Dyr. CKZiU nr 1 w Gliwicach 


