
Informacja Dyrektora Szkoły o sposobie i trybie realizacji zadań CKZiU w Więcborku 

w okresie czasowego ograniczenia jego funkcjonowania. 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania CKZiU w Więcborku w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 25.03.2020 r. szkoła 

realizuje swoje zadania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

 

We współpracy z  Nauczycielami ustalam: 

1) sposób komunikowania się z uczniami i rodzicami: 

a) z uczniami: 

- dziennik elektroniczny;  Messenger (można wysyłać wiadomości grupie/klasie, prowadzić 

audio-video-lekcje, przesyłać zdjęcia, załączniki), Facebook, Classroomy, platforma 

epodreczniki.pl, #Domowa Szkoła, 

- mailowo – podanie uczniom maila nauczyciela lub telefonicznie (jeśli nauczyciel wyrazi 

taką wolę). 

W komunikacji należy pamiętać o zachowaniu właściwego dystansu w relacjach uczeń-

nauczyciel. Prowadzona korespondencja może stanowić część dokumentacji przebiegu 

nauczania. 

b) z rodzicami: na e-dzienniku, telefonicznie (jeśli nauczyciel wyrazi taką wolę), 

2) możliwości ucznia i rodzica do korzystania z materiałów elektronicznych: 

- prawie wszyscy uczniowie mają dostępu do Internetu i za jego pośrednictwem będą 

korzystali z materiałów elektronicznych, 

- dwie osoby poinformowały o braku dostępu do Internetu, kontakt telefoniczny do tych 

uczniów przekażą Wychowawcy Nauczycielom przedmiotów, 

3) formę przekazywania treści utrwalających wiedzę: 

- korzystanie z platformy np. epodreczniki.pl,  junior.org.pl, Moodle, revas, wykorzystanie 

materiałów z webinarów,  

- przesyłanie zadań i linków przez e-dziennik (również z wykorzystaniem modułu Zadania 

domowe), Messenger, FB, 

- konsultacje online przy użyciu zooma, 

- korzystanie z dysków sieciowych lub chmury (np. One Drive) 

- praca z podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń, fragmentami tekstu literackiego (w formie 

tradycyjnej lub online), 

-  udostępnianie uczniom swoich opracowań,  

- korzystanie z gotowych lekcji: https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje, https://edupolis.pl/e-

learnig/. 

http://junior.org.pl/
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje
https://edupolis.pl/e-learnig/
https://edupolis.pl/e-learnig/


Nauczyciel winien zadbać, aby uczniowie realizujący kształcenie na odległość nie 

koncentrowali się na pracy z monitorami ekranowymi, wskazana jest różnorodność form 

pracy, również z tradycyjnym podręcznikiem, zeszytem, 

4) ilość przekazywanego materiału w danym dniu: 

- zakres przekazanego materiału powinien być możliwy do zrealizowania przez ucznia w 

ciągu 45 minut na jedną lekcję realizowaną zgodnie z planem lekcji, 

- Nauczyciel dodatkowo może zlecić do wykonania zadanie domowe z częstotliwością 

podobną jak do tej pory, ewentualnie zadania dodatkowe dla chętnych. 

Zakres przekazywanych treści i zadań zadawanych do wykonania nie powinien być zbyt 

obszerny, aby nie przerósł możliwości uczniów, co zniechęci ich do pracy i przyniesie skutki 

odwrotne do zamierzonych. Terminy wykonania zadań nie mogą być zbyt krótkie. Zaleca się, 

aby instrukcje dla uczniów były proste i jasne, nieprzeładowane treściami nieistotnymi, 

5) metody monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji ich wiedzy i umiejętności: 

- przesyłanie rozwiązań wykonanych zadań przez e-dziennik lub maila, 

- krótkie testy na quizlet, 

- rozmowy telefoniczne jako odpowiedzi ustne,  

- zdjęcia w trakcie i po przygotowaniu dania, zdjęcia notatek, prezentacja, 

- bieżący kontakt z uczniami za pomocą e-platform, nadzorowanie poprawności 

wykonywanych zadań, 

6) formy informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce, a także uzyskanych 

przez niego ocenach: 

- oceny i spostrzeżenia (uwagi) wpisywane do e-dziennika, 

- rozmowa telefoniczna,  

7) tryb konsultacji ucznia i rodzica z nauczycielem (formy i terminy): 

- za pośrednictwem e-dziennika na bieżąco, 

- za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie (jeśli nauczyciel wyrazi taką wolę) - 

terminy ustala nauczyciel. 

 

Dodatkowe zasady 

1. Pracownicy mogą korzystać ze sprzętu i pomieszczeń szkoły w celu realizacji obowiązków 

służbowych w godz.8.00-15.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku po uzgodnieniu z 

Dyrektorem Szkoły, z wyjątkiem pracowników administracji i obsługi, których obowiązuje 

odrębny harmonogram pracy. 

2. Po wejściu do budynku szkoły dyżurujący pracownik obsługi dokonuje pomiaru 

temperatury wchodzącego pracownika. 



3. Niezwłocznie po wejściu do budynku szkoły oraz bezpośrednio przed wyjściem z budynku 

szkoły pracownik winien umyć ręce zgodnie z instrukcją umieszczoną w toalecie. 

4. Pracownik może korzystać z dostępnych środków ochrony indywidualnej w postaci 

gumowych rękawic, maseczki lub płynu do dezynfekcji. 

5. W kontaktach międzyludzkich należy zachować odległość min. 2 m. 

6. Pracownicy wykonujący tzw. pracę zdalną winni zabezpieczyć dostęp do danych 

osobowych. 

7. W celu udokumentowania realizacji obowiązków służbowych Nauczyciele winni zachować 

dowody swojej aktywności w ramach kształcenia na odległość, w szczególności nie kasować 

wiadomości przesyłanych do uczniów. 

 

Uczniowie 

1. Samodzielnie (np. przez e-dziennik) nawiążcie kontakt z wychowawcą i nauczycielami. 

2. W zależności od wieku i stopnia samodzielności w korzystaniu z narzędzi do kontaktu 

zdalnego - organizujcie naukę własną w domu. 

3. Najlepsze efekty daje praca systematyczna! 

4. Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania  na bieżąco zgłaszajcie 

nauczycielom . 

5. Czasu spędzonego przy komputerze niepotrzebnie nie przedłużajcie. Przerwy, nawet 

krótkie są obowiązkowe!  

6.Zadbajcie o aktywność fizyczną, 

7. Przestrzegajcie zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie. 

8. Pamiętajcie o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji  z nauczycielami (zwroty 

grzecznościowe mile widziane!). 

9. Pisma formalne możecie przesłać e-mailem lub wrzucić do skrzynki pocztowej 

zamontowanej obok wejścia do budynku szkoły. 

 

Rodzice/Opiekunowie 

1. Zachęcajcie dzieci do samodzielnej pracy. 

2. Bądźcie w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnijcie swój numer telefonu, 

adres e-mailowy, korzystajcie bardziej regularnie z dziennika elektronicznego. 

3. W miarę możliwości wspierajcie (ale nie wyręczajcie!) dzieci w wykonywaniu zadanych 

prac. 

Dyrektor CKZiU w Więcborku  

Sławomir Kulpinski 



 

 

Informacja od Pani Pedagog  

Szanowni Rodzice i Uczniowie 

W tak trudnym dla nas wszystkich czasie jestem do Waszej dyspozycji. Każdy, kto chciałby 

się ze mną skontaktować, może to uczynić poprzez dziennik elektroniczny. W miarę moich 

umiejętności i możliwości technicznych będę starała się odpowiadać na Wasze pytania i 

wątpliwości oraz służyć poradą i wsparciem. 

Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia 

pedagog szkolny Barbara Struglińska  


