
Komunikat Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w 
Gliwicach dla rodziców z 24.03.2020 r. 

Dyrektor CKZiU nr 1 w Gliwicach informuje, że ostatnie 2 tygodnie były czasem 

„zawieszenia zajęć w szkole”, dlatego była dopuszczalna forma porozumiewania 

się z uczniami tylko za pomocą e-dziennika.  

Obecnie w związku z nowym Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. w 

sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzono od dnia 25 marca br. 

do dnia 10 kwietnia br. w CKZiU nr 1 obowiązek zdalnego uczenia, głównie w 

formie online z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

Jednocześnie podjęto następujące ustalenia: 

• Uczniowie powinni dostosować się do form komunikowania się, które 
zaproponuje nauczyciel [zawsze zgodne z zaleceniami MEN]. 

• Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik na odległość będą realizowane 
z wykorzystaniem:  m.in.: Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej CKZiU nr 
1 w Gliwicach. 

• Pracujemy wg obecnego planu lekcji pamiętając, że lekcje on-line 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 i gotowość 

nauczycieli do udzielania wskazówek – zgodnie z zadaniami 

wyznaczonymi przez nauczycieli (w różnych formach). 

• Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na 
podstawie aktualnie obowiązujących przepisów, znajdujących się w 
statucie szkoły i przedmiotowym ocenianiu każdego przedmiotu z 
wykorzystaniem środków komunikacji na odległość. 

• Dotychczasowa forma „przez e-dziennik” pozostanie, ale w węższym 

zakresie. Jeżeli jest uczeń, który nie posiada dostępu przynajmniej do 

telefonu z dostępem do internetu, powinien indywidualnie zgłosić ten 

problem do Dyrektora szkoły, za pośrednictwem wychowawcy klasy. 

• Nauczyciele zobowiązani są do przekazania uczniom źródeł i materiałów 

niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci 

elektronicznej, z których uczniowie mogą korzystać. 

 

• Ustala się możliwość konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia oraz 

informuje o formie i terminach tych konsultacji. W CKZiU nr 1 dniem konsultacji 

będzie środa, w godzinach od 15:00 do 16:00, za pomocą dziennika 

elektronicznego. Nauczyciele zobowiązani są w tym czasie do śledzenia e-

dziennika i udzielania odpowiedzi na pytania rodziców. 

 

Krystian Szatka dyrektor CKZiU nr 1  


