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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 48/21/22 

 
ZASADY PROWADZENIA KSZTAŁCENIA  

w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych od  20 XII 2021 r. do 09 I 2022 r. 
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach 

 

I. Komunikacja 

Podstawowym sposobem komunikacji z nauczycielami, uczniami i rodzicami jest dziennik elektroniczny 
Librus. Każdy nauczyciel winien systematycznie sprawdzać moduł wiadomości. Pozostałe sposoby 
komunikacji to platforma Microsoft Teams, telefon, e-mail służbowy oraz strona www szkoły. 
 
II. Forma kształcenia  
 W czasie zawieszenia zajęć prowadzonych w formie stacjonarnej, zajęcia, co do zasady, prowadzi się 
w formie nauczania zdalnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, 
z zastrzeżeniem, że  wybrane zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu będą realizowane 
stacjonarnie w warsztatach i pracowniach szkolnych, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin 
tygodniowo dla ucznia kształcącego się w danym zawodzie.  
Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący  młodocianymi pracownikami, będą realizować w tym 
okresie kształcenie praktyczne u pracodawcy, o ile w tym podmiocie nie wystąpią zdarzenia, które ze 
względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów.  
Uczniów realizujących zajęcia stacjonarnie na terenie szkoły obowiązują zasady zawarte w Regulaminie 
funkcjonowania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach w czasie epidemii 
COVID – 19 wprowadzone zarządzeniem dyrektora CKZiU 1/21/22 z dnia 1 września 2021r. 
 

III. Organizacja nauczania zdalnego - postanowienia ogólne 

1. Wychowawca klasy przekazuje uczniom poniższe zasady  uczestnictwa w zajęciach, co potwierdza 
właściwym wpisem w dzienniku lekcyjnym: 

a. w lekcji mogą brać udział jedynie uczniowie danego oddziału (zakaz udziału osób postronnych), 
b. prowadzącym lekcje jest nauczyciel, który, jako jedyny ma prawo do wyciszania uczestników 

i prezentowania uczniom swojego ekranu, 
c. na platformie Teams nauczyciel może publikować materiały edukacyjne (z podaniem źródła, 

z uwagi na konieczność ochrony praw autorskich),  
d. loginy i hasła do kont, o odpowiednim poziomie bezpieczeństwa, nie mogą być udostępniane 

osobom trzecim, 
e. nauczyciel może poprosić ucznia o włączenie kamery lub zabranie głosu w celu kontroli jego 

udziału w lekcji online, 
f. przy włączonej kamerze, powinna ona pokazywać jedynie to co może być pokazane w trakcie 

lekcji, dotyczy to również używania funkcji udostępniania ekranu.  
g. niedozwolone jest korzystanie z lekcji zdalnych w miejscach publicznych typu galerie handlowe, 

restauracje, kafejki internetowe, gdzie osoby postronne mogłyby zapoznać się z fragmentami 
prowadzonych zajęć, 

h. podczas zajęć prowadzonych online ucznia obowiązują zasady stacjonarnego udziału 
w lekcjach (tzn.: zakaz przeszkadzania w prowadzeniu zajęć, używania wulgarnego języka, 
wyśmiewania, obrażania, itp.), 

i. lekcji prowadzonych online nie wolno nagrywać, fotografować, robić print screen’ów, 
w szczególności upubliczniać ich przebiegu bez zgody prowadzącego, 

j. uczestnicy zajęć online przyjmują do wiadomości, że mogą być one monitorowane celem 
zapewnienia bezpieczeństwa oraz kontroli respektowania powyższych zasad. 

2. W czasie zawieszenia zajęć stacjonarnych, nauczyciele prowadzą zajęcia w miejscu zamieszkania 
lub na terenie szkoły. 

3. W przypadku gdy nauczyciel nie dysponuje odpowiednim sprzętem, z którego mógłby korzystać 
w domu do realizacji zdalnego nauczania, może prowadzić te zajęcia w  szkole z wykorzystaniem 
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sprzętu szkolnego. Prowadzenie zajęć w szkole odbywa się po wcześniejszym  indywidualnym 
uzgodnieniu z Dyrektorem  CKZiU. 

4. Nauczyciele bibliotekarze, pedagog i psycholog szkolny oraz doradca zawodowy realizują swoje 
obowiązki służbowe na terenie szkoły. 

5. W przypadku konieczności zorganizowania nauczania w szkole, dla uczniów niepełnosprawnych, 
Dyrektor CKZiU może zobligować nauczyciela do prowadzenia nauczania w szkole. 

6. W trakcie nauczania zdalnego, w przypadku wykorzystywania prywatnego sprzętu komputerowego, 
nauczyciele są odpowiedzialni za bezpieczeństwo danych osobowych uczniów, rodziców 
i pracowników szkoły, które gromadzą i są zobowiązani do przestrzegania procedur określonych 
w polityce ochrony danych osobowych w CKZiU. 

7. Nauczyciele, w porozumieniu z dyrektorem, w razie potrzeby weryfikują program nauczania tak, 
aby dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość. 

8. Dyrektor CKZiU wskazuje, we współpracy z wychowawcami, w tygodniowym planie lekcji zajęcia 
do zrealizowania w formie synchronicznej (na żywo) w poszczególnych oddziałach, uwzględniając 
w szczególności równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, 
zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania 
intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia, łączenie przemienne kształcenia z użyciem 
monitorów ekranowych i bez ich użycia, ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć oraz 
konieczność zapewnienia bezpieczeństwa realizowanych zajęć. 

9. Po rozeznaniu potrzeb Dyrektor Centrum w porozumieniu z nauczycielami ustali i przekaże 
zainteresowanym uczniom  informację o formie i terminach konsultacji z nauczycielami 
prowadzącymi zajęcia z przedmiotów z których uczniowie zdają egzamin maturalny lub egzamin 
potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.  

10. Uczniowie objęci pomocą psychologiczno – pedagogiczną otrzymują wsparcie w indywidualnie 
ustalonych formach i wymiarze. Korzystają z zajęć w ramach pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej i innych form wsparcia z wykorzystaniem platformy Teams oraz dziennika 
elektronicznego Librus . 

11. Zajęcia w ramach zindywidualizowanej ścieżki kształcenia odbywają się zgodnie z ustalonym 
harmonogramem. Realizowane są online z wykorzystaniem platformy Teams.  

12. Zajęcia rewalidacyjne odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem. Realizowane są 
z wykorzystaniem platformy Teams, z zastrzeżeniem, że co najmniej jedna godzina tygodniowo 
winna być zrealizowana w trybie synchronicznym (na żywo). W pozostałym czasie zajęć 
rewalidacyjnych nauczyciel specjalista, wysyła poprzez dziennik Librus lub platformę MS Teams 
materiały do ćwiczeń i pozostaje do dyspozycji ucznia do czasu zakończenia zajęć.  

13. Nauczyciel wspomagający uczestniczy w lekcji prowadzonej synchronicznie jako członek zespołu. 
Podczas lekcji prowadzonych asynchronicznie pozostaje do dyspozycji ucznia i jego rodziców 
poprzez dziennik elektroniczny Librus i platformę Teams. 

14. Nauczanie indywidualne realizowane jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość poprzez platformę Teams i dziennik elektroniczny Librus.  

15. Nauczyciele i specjaliści realizując nauczanie zdalne, są zobowiązani do dostosowania  sposobów 
i metod pracy adekwatnie do zdiagnozowanych potrzeb i możliwości ucznia ze SPE. 

16. Do dyspozycji uczniów  i ich rodziców w godzinach swojej pracy pozostają pedagog, psycholog 
szkolny, doradca zawodowy i inni specjaliści. W trybie zdalnym uczniowie i rodzice mogą 
kontaktować się z ww. specjalistami za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus, poczty 
służbowej, telefonicznie oraz po ustaleniu terminu również online z wykorzystaniem platformy 
Teams (rodzice uczniów w tym celu będą mogli wykorzystać konto na platformie założone ich 
dzieciom). 

17. Biblioteka szkolna funkcjonuje wg zasad ustalonych w Procedurze Funkcjonowania Biblioteki 
Szkolnej w CKZiU w okresie zagrożenia epidemicznego COVID-19. Aby skorzystać z biblioteki 
zainteresowani uczniowie lub pracownicy zobligowani są do wcześniejszego ustalenia terminu  
i sposobu przekazania materiałów bibliotecznych z nauczycielami biblioteki.   

18. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, 
dyrektor CKZiU, na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia, zorganizuje zajęcia w szkole lub 
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umożliwi uczniowi realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na 
terenie szkoły (z wykorzystaniem komputerów szkolnych).  

 
IV. Szczegółowa realizacja zadań  dydaktyczno – wychowawczych  
 
IVa   nauczanie stacjonarne 
 
1. Nauczanie stacjonarne wybranych zajęć praktycznej nauki zawodu odbywa się w warsztatach 

i  pracowniach szkolnych wg zasad określonych w „Regulaminie funkcjonowania Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach w czasie epidemii COVID-19”. 

2. W zajęciach na terenie szkoły/placówki mogą brać udział tylko uczniowie zdrowi, bez objawów 
chorobowych sugerujących infekcje górnych dróg oddechowych, nie przebywający na kwarantannie 
lub izolacji domowej. 

3. Zasady pobytu uczniów realizujących zajęcia stacjonarnie na terenie szkoły określa Regulamin 
funkcjonowania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach w czasie 
epidemii COVID –19. 

4. Wyboru zajęć realizowanych stacjonarnie w danym tygodniu dokonuje Dyrektor Centrum 
w porozumieniu z kadrą kierowniczą, uwzględniając możliwości realizacji wybranych efektów 
kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz zapewnienia 
odpowiednich warunków sanitarno-epidemiologicznych umożliwiających realizację tych zajęć. 

5. Ww. zajęcia odbywają się w wybranych dniach tygodnia, zgodnie z planem lekcji, w wymiarze 
nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo dla ucznia. 

 
IVb  nauczanie zdalne 
 

1. Nauczanie zdalne odbywa się zgodnie z ustalonym  planem lekcji. Część zajęć jest prowadzona 
synchronicznie (na żywo) w czasie rzeczywistym poprzez platformę Teams, część poprzez 
przesyłanie materiałów uczniom przez nauczyciela w trakcie trwania zajęć. Zajęcia kształcenia 
zawodowego praktycznego, które nie są prowadzone stacjonarnie, realizowane są z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość, w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu 
wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem ww. metod i technik.  

2. Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczne informuje uczniów poprzez  dziennik Librus 
o rozpoczęciu lekcji i sposobie realizacji zajęć (synchroniczne, asynchroniczne). W temacie lekcji 
prowadzonej w formie synchronicznej (na żywo) nauczyciele winni zapisać temat lekcji oraz 
dodatkową adnotację: „Lekcja online.”  

3. Nauczyciel winien być dostępny dla uczniów online w godzinach swoich zajęć dydaktycznych wg 
planu zajęć obowiązującego w danym czasie, nawet gdy nie prowadzi lekcji w czasie rzeczywistym. 
Dostępność online oznacza obowiązek odpowiadania w czasie rzeczywistym na pytania 
i rozwiązywanie problemów uczniów. Dostępność może odbywać się poprzez panel Wiadomości 
dziennika Librus lub platformę Teams. 

4. W przypadku zajęć asynchronicznych należy przesłać uczniom materiały poprzez moduł Zadania 
w dzienniku Librus lub poprzez moduł zadania na platformie Teams (tak aby istniała możliwość 
sprawdzenia czy wysłane materiały zostały pobrane przez ucznia). 

5. Nauczyciele określają źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, z których uczniowie mogą 
korzystać podczas nauki zdalnej. Rekomendowane źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć 
znajdują się w następujących lokalizacjach: Zintegrowana Platforma Edukacyjna – E-podreczniki; 
Kursy.pl; Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej; 
Profesor.pl, Eduinfo.pl,; kwalifikacjewzawodzie.pl; arkusze.pl; Youtube.pl; techniklogistyk.pl; 
matemaks.pl; zdalnelekcje.pl, itp. 

6. Uczeń jest zobowiązany do udziału w zajęciach prowadzonych w formie zdalnej. Obecność lub 
nieobecność ucznia na zajęciach potwierdza się w następujący sposób: 

a. w przypadku zajęć synchronicznych (na żywo) – obecność na zajęciach zostanie potwierdzona, 
jeśli uczeń zaloguje się na platformę TEAMS w czasie pierwszych 15 minut trwania lekcji (na 
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żywo), nauczyciel zaznacza e-obecność (skrót eO w dzienniku Librus). W przypadku późniejszego 
zalogowania nauczyciel odnotowuje e-spóźnienie (skrót eS). Nieobecność ucznia zaznaczana jest 
kategorią e-nieobecność (skrót eN); 

b. w przypadku zajęć asynchronicznych (przesyłanie plików) – obecność na zajęciach zostanie 
potwierdzona (skrót eO w dzienniku Librus) jeśli w czasie lekcji uczeń pobierze materiały przesłane 
przez nauczyciela, a obecność nauczyciel wprowadzi do dziennika Librus. W sytuacji problemów 
technicznych, materiały należy pobrać do godziny 20.00 w danym dniu. Nauczyciele uzupełniają 
frekwencję w kolejnym dniu roboczym; 

c. procedura usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach, jest określona w Statucie CKZiU.  
7. Uczeń ma obowiązek zapoznawać się na bieżąco z otrzymywanymi wiadomościami i być gotowy 

do wykonywania zadań zgodnie z obowiązującym go planem lekcji. 
8. Wszelkie problemy sprzętowe i komunikacyjne uczeń powinien zgłosić nauczycielowi prowadzącemu 

poprzez panel Wiadomości w dzienniku Librus oraz wychowawcy klasy. 
9. Nauczyciel, planując zadania dla uczniów, winien uwzględnić możliwości psychofizyczne uczniów 

do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia, łączenie przemienne kształcenia 
z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, a także ograniczenia wynikające ze specyfiki 
poszczególnych zajęć oraz sytuację rodzinną i bytową ucznia. 

10. Zadania do samodzielnej pracy dla uczniów nie mogą zagrażać w żaden sposób 
ich bezpieczeństwu.  

11. Wychowawca klasy winien na bieżąco monitorować sytuację dydaktyczno - wychowawczą swoich 
uczniów i w razie potrzeby udzielać im pomocy, a także, gdy sytuacja tego wymaga, zwracać się 
o pomoc do pedagoga i psychologa szkolnego oraz informować o nieprawidłowościach w zakresie 
bezpieczeństwa psychofizycznego uczniów. 

12. Pedagog i psycholog szkolny winni pozostawać w stałym kontakcie z wychowawcami, rodzicami 
i uczniami, a w razie potrzeby udzielać im niezbędnego wsparcia. 

 

V. Monitorowanie postępów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów 
 
1. Podczas realizacji zadań dydaktycznych obowiązuje ocenianie wewnątrzszkolne określone 

w Statucie CKZiU. 
2. Nauczyciele winni na bieżąco monitorować postępy ucznia oraz weryfikować jego wiedzę 

i umiejętności, poprzez wpisywanie ocen bieżących do dziennika lekcyjnego. 
3. Uczniowie, rodzice (prawni opiekunowie) są informowani o postępach w nauce, udzielonych 

pochwałach, naganach, punktach ujemnych i dodatnich oraz frekwencji w sposób systematyczny 
poprzez dziennik elektroniczny Librus. Uczniowie i rodzice mają obowiązek na bieżąco zapoznawać 
się z postępami i średnią ważoną z poszczególnych przedmiotów. Brak bieżącego sprawdzania 
osiągnięć nie stanowi podstawy do kwestionowania prawidłowej informacji o postępach ucznia. 
  


