Informacja dla uczniów Technikum Nr 1 i Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 dotycząca
organizacji kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty
Od 25 marca do 10 kwietnia 2020 roku w Technikum Nr 1 i Branżowej Szkole I Stopnia Nr 3
nauka odbywać się będzie za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia będą
realizowane z wykorzystaniem materiałów wskazanych przez nauczyciela wyłącznie za
pośrednictwem e-dziennika. Podejmowanie przez uczniów działań edukacyjnych
określonych przez nauczycieli będzie podstawą do zaliczenia obecności i oceniania na
poszczególnych zajęciach zgodnie z obowiązującym w tym okresie ograniczonym planem
zajęć. Uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w kształceniu na odległość.
Kształcenie na odległość odbywać się będzie w następujący sposób:
1. Materiały edukacyjne na daną lekcję będą zamieszczane przez nauczycieli
w godzinach 8.00 – 8.30 w dniu, w którym zgodnie z tymczasowym ograniczonym
planem będą odbywać się zajęcia z danego przedmiotu.
2. Uczniowie mają obowiązek zalogować się do e-dziennika i odebrać wiadomości od
nauczycieli codziennie w godzinach 8.30 – 9.00.
3. Zalogowanie się i odczytanie wiadomości od nauczyciela w wyznaczonych godzinach
będzie podstawą uznania obecności na zajęciach.
4. Podjęcie aktywności edukacyjnej z udostępnionymi materiałami, wykonanie zadania
i przekazanie go do sprawdzenia nauczycielowi w dniu odbywania zajęć będzie
podstawą oceny pracy ucznia.
5. Nauczyciel powinien odebrać wiadomość od ucznia najpóźniej w kolejnym dniu,
ocenić pracę ucznia i wpisać ocenę do dziennika.
6. W sytuacji, kiedy uczeń nie może wykonać zadania na komputerze lub innym
urządzeniu, może wykonać je odręcznie i przesłać do sprawdzenia w formie zdjęcia na
służbowy adres email podany przez nauczyciela.
7. Konsultacje dla uczniów i rodziców będą odbywać się za pośrednictwem e-dziennika.
8. Nauczyciel będzie prowadził konsultacje online w czasie przeznaczonym na swoją
lekcję w tymczasowym ograniczonym planie.
9. Dodatkowo ustala się dla wszystkich nauczycieli terminy konsultacji online dla
uczniów i rodziców we wtorki w godzinach 12.30 – 13.30 i w czwartki w godzinach
15.00 - 16.00.
10. Dziennik elektroniczny i poczta służbowa z domeny @ckziu.legnica.eu są
podstawową formą kontaktu z uczniem i rodzicem w procesie dydaktycznym
i wychowawczym.

