
INFORMACJA DLA UCZNIÓW I ICH RODZICÓW  

O KSZTAŁCENIU NA ODLEGŁOŚĆ W SZKOLE 

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie 

1. Formy nauczania zdalnego 

w związku z panującą w Polsce sytuacją epidemiologiczną na podst. Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020 r., poz. 493 i 492) 

informuję, że od dnia 25 marca 2020 roku realizacja podstawy programowej we wszystkich 

klasach Technikum, Branżowej Szkoły I Stopnia oraz Szkoły Policealnej będzie miała formę 

nauczania zdalnego z wykorzystaniem: 

 komunikatorów internetowych, 

 grup społecznościowych, np. Facebook 

 poczty elektronicznej, 

 platform edukacyjnych, 

 aplikacji do prowadzenia telekonferencji, np. WEBEX (aplikacja bezpłatna, 

rekomendowana w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej dla wszystkich uczniów 

Szkoły), 

 telefonów, 

 w szczególnie uzasadnionych przypadkach w formie papierowej, np. gdy Uczeń nie 

posiada dostępu do żadnego z powyższych narzędzi. 

Zobowiązuję wszystkich Uczniów i Słuchaczy do niezwłocznego skontaktowania się z 

wychowawcami/nauczycielami i podania adresu mailowego lub numeru telefonu do 

kontaktu związanego z nauczaniem zdalnym, ewentualnie, w szczególnych przypadkach – 

ustalenia innej formy kontaktu. 

2. Sposoby realizacji kształcenia na odległość 

Materiały i wskazówki do pracy zdalnej z Uczniami znajdują się na stronach 

internetowych.: www.epodreczniki.pl, www.cke.gov.pl,  Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 

w Krakowie (www.oke.krakow.pl), www.gov.pl/zdalnelekcje, www.men.gov.pl, scholaris.pl, 

www.arkusze.pl, www.kwalifikacjewzawodzie.pl, https://cke.gov.pl/egzamin-

maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-

nauczycieli/zbiory-zadan/.  

Nauczyciele będą również udostępniali uczniom własne materiały edukacyjne. 

http://epodreczniki.pl/
http://www.cke.gov.pl/
http://www.gov.pl/zdalnelekcje
http://www.men.gov.pl/
http://www.arkusze.pl/
http://www.kwalifikacjewzawodzie.pl/


Lekcje zdalne będą się odbywały zgodnie z tygodniowym planem zajęć, w formie 

uzgodnionej z nauczycielami. Zakres treści nauczania uwzględnia potrzeby i możliwości 

psychofizyczne uczniów, w tym Uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 

zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i rewalidacji. W razie problemów 

technicznych, związanych m.in. z przeciążeniem łączy internetowych, możliwe jest ustalenie 

innego, najbardziej dogodnego terminu realizacji zajęć w porozumieniu z Uczniem. 

 

Wymianę informacji dotyczących nauczania zdalnego między nauczycielami oddziału a 

Uczniami koordynują wychowawcy. 

 

Praktyki zawodowe uczniów Technikum zaplanowane do zrealizowania w okresie, w którym 

wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania Szkoły, będą realizowane do końca 

roku szkolnego 2019/2020. 

 

Dla Uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia (będących młodocianymi pracownikami), zajęcia 

praktyczne zaplanowane do zrealizowania w okresie, w którym wprowadzono czasowe 

ograniczenie funkcjonowania szkoły, mogą być zrealizowane do końca roku szkolnego 

2019/2020 lub w klasach programowo wyższych, po uzgodnieniu z pracodawcą.  

 

Pracodawcom, którzy zawarli z Uczniami umowę o pracę w celu przygotowania 

zawodowego, okres czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, w którym Uczniowie ci 

nie uczęszczali na zajęcia praktyczne, wlicza się do okresu, za który przysługuje 

dofinansowanie.  

 

Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia realizujący teoretyczne kształcenie zawodowe  

w ramach zdalnych turnusów dokształcania teoretycznego w Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Krakowie otrzymają zaliczenie kształcenia na podstawie 

analizy przez nauczycieli aktywności uczniów na Platformie Edukacyjnej CKZiU oraz 

wykonywanych na niej zadań i ćwiczeń.  

 



Każdy Uczeń i Rodzic ma możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia  

w formie elektronicznej, telefonicznej - bezpośrednio z uczącym lub za pośrednictwem 

wychowawcy. 

W trakcie zdalnego nauczania należy zadbać o bezpieczeństwo w sieci, tj.  

a. korzystać z oprogramowania antywirusowego, 

b. otwierać wiadomości tylko od znajomych, 

c. unikać  klikania w nieznane linki i załączniki w wiadomościach e-mail, 

d. chronić swoje konta na serwisach społecznościowych, 

e. stosować trudne do odgadnięcia hasła, które są kombinacją cyfr i liczb. 

 

Prosimy Uczniów o bieżące śledzenie poczty elektronicznej i wykonywanie poleceń 

nauczycieli w terminie. Pozwoli to na realizację treści programowych w sposób płynny, 

dostosowany do możliwości uczniów. 

Przypominamy również o konieczności przestrzegania zasad dobrego wychowania podczas 

korzystania z Internetu i poszanowania praw autorskich. 

Szanownych Państwa Rodziców prosimy o wspieranie swoich dzieci, udostępnianie Uczniom 

środków technicznych na czas nauki zdalnej oraz monitorowanie, czy dziecko odpowiednio 

często robi przerwy w pracy oraz, czy witryny, które odwiedza, są zgodne z zaleceniami 

nauczycieli. W trakcie wykonywania pracy zdanej należy właściwe zorganizować proces 

nauczania, tj.  zapewnić Uczniowi ciszę i spokój, aby mógł w skupieniu wypełniać powierzone 

mu zadania, robić 5 – 10 minutowe przerwy po każdych 45 minutach pracy (przewietrzyć 

pokój, wykonać kilka ćwiczeń itp.). 

 

3. Formy kontaktu i konsultacji z Rodzicami i Uczniami 

Bieżące informacje dla Uczniów i Rodziców są umieszczane na stronie internetowej szkoły 

www.ekonomik.miechow.edu.pl w zakładce „Uczniowie” i „Aktualności”. Na stronie znajduje 

się również nr telefonu i adres e-mail do kontaktów.  

Formy kontaktu: mailowo, telefonicznie, przez Facebook, Messenger, listowny lub 

indywidualny, ustalony między uczniem - nauczycielem, rodzicem – nauczycielem. 

4. Zasady i sposoby oceniania osiągnięć edukacyjnych Uczniów 

Zasady i sposoby oceniania osiągnięć edukacyjnych Uczniów są określone w Statucie  

i nauczyciel powinien dobrać te formy do sposobu i metod prowadzenia zajęć.  

http://www.ekonomik.miechow.edu.pl/


W porozumieniu z nauczycielami ustalono następujące sposoby monitorowania postępów  

w nauce, weryfikacji wiedzy i umiejętności, a także informowania Uczniów i Rodziców  

o postępach: 

a. ocena przesyłanych prac Uczniów będzie się odbywać poprzez pocztę e-mail, 

komunikatory, inne multimedia uzgodnione z Uczniami, 

b. Informowanie Rodziców o postępach w nauce będzie się odbywało poprzez 

pocztę e-mail, telefonicznie lub inną formę ustaloną bezpośrednio z Uczniem 

i Rodzicami. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach,  w celu oceny postępów Ucznia, można umówić 

się indywidualnie z Uczniem, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa wynikających  

z ochrony przed zakażeniem koronawirusem. 


