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Ostatnie dni postawiły przed nami nieoczekiwane wyzwanie, które z jednej strony bezlitośnie 

obnażyło nasze niedostatki w kształceniu na odległość, a z drugiej pokazało, że potrafimy 

być kreatywni w rozwiązywaniu wszelkich przeszkód.  

Dziękuję Wam za zrozumienie, spokojne podejście do wydarzeń ostatnich dni oraz za słowa 

konstruktywnej krytyki, która często niesie ze sobą wartościowe rozwiązanie problemu. 

Dziękuję również za wszystkie słowa wsparcia. 

Do 10 kwietnia został przedłużony czas Waszej nieobecności w szkole. W środę, tj. 25 

marca, weszło w życie rozporządzenie MEN, które określa zasady kształcenia na odległość i 

wprowadza obowiązek realizacji podstawy programowej, a co się z tym wiąże, bieżącego 

oceniania.  

Pomysł prowadzenia nauki przez Internet ma wielu zwolenników w naszej szkolnej 

społeczności, ale są też tacy, którzy nie są jego entuzjastami. Mam tutaj na myśli zarówno 

nauczycieli, słuchaczy, jak i rodziców. Niektórzy z Was oraz nauczyciele w ubiegłym 

tygodniu podjęli próby pracy online. Jednak na razie nie jest to sposób dostępny dla 

wszystkich. Często problem stanowi: 

1. jeden komputer w domu, z którego korzysta kilka osób np. rodzice pracujący zdalnie i 

dzieci, 

2. brak szybkiego łącza internetowego lub odpowiednich programów, 

3. komputer bez dostępu do Internetu, 

4. niewystarczające umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii, 

5. Internet tylko w telefonie komórkowym. 

Natomiast warto wiedzieć, że portale internetowe posiadają aplikacje na smartfony 

umożliwiające uczniom uczestnictwo w lekcji online. 

Wszyscy jesteście dla nas bardzo ważni, dlatego zadbamy, aby nikt z Was nie został bez 

możliwości realizowania treści programowych. 

Przed nami nowy okres niosący mnóstwo wyzwań, związanych z organizacją zdalnego 

nauczania. Podejmijmy wspólny wysiłek realizacji podstawy programowej z wykorzystaniem 

strony internetowej szkoły, poczty nauczycieli do przesyłania prac. Każdy z nauczycieli 

określi zasady współpracy oraz przekaże sposób na porozumiewanie się np. poda swoje 

konto e-mail, na które w razie problemu będzie można przesłać wykonane przez Was prace. 

Oczywiście nie będzie to jedyna forma pracy z Wami. 

 

W ramach nauczania zdalnego nauczyciele będą mogli również korzystać z: 

 materiałów edukacyjnych na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach 

internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów, np. www.epodreczniki.pl;  



 komunikatorów, przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu  
 lekcji online; 
 zamieszczania linków edukacyjnych w przesyłanej korespondencji lub w razie 

konieczności na stronie internetowej szkoły; 
 podręczników, ćwiczeń, kart pracy, które już posiadacie bądź będziecie otrzymywali 

na bieżąco,  
 wydrukowanych przez szkołę materiałów dla słuchaczy nieposiadających dostępu do 

komputera i Internetu, wyłożonych we wskazanym miejscu do odbioru przez rodziców 
lub pełnoletnich słuchaczy. Jednocześnie proszę Was o telefoniczne zgłaszanie do 
sekretariatu braku możliwości korzystania z dostępu do komputera i Internetu w celu 
omówienia szczegółów zasad nauczania, oceniania i odbioru materiałów. 

 Każdy słuchacz powinien pozostawać w stałym kontakcie  przede wszystkim z 
opiekunem swojego semestru – opiekun pomoże w rozwiązaniu zaistniałego 
problemu. 

 

Jak będą wyglądały kolejne tygodnie? 

Nauczyciele będą dokonywać wyboru treści programowych z poszczególnych przedmiotów, 

które będą realizowane do Świąt Wielkanocnych. Od 25 marca będą dla Was dostępne na 

stronie internetowej szkoły ewentualne zmiany zasad oceniania oraz sposoby monitorowania 

osiągnięć. Nauczyciele dostosują sposoby oraz metody pracy do indywidualnych potrzeb 

oraz możliwości każdego z Was. 

Od środy 25 marca 2020 r. rozpoczyna się nauczanie wg obowiązującego planu zajęć 

lekcyjnych zgodnie z obowiązującą podstawą programową dla danego zawodu. 

Drodzy Słuchacze, 

1. Zachęcam Was do samodzielnej pracy. 
2. Bądźcie w stałym kontakcie z opiekunem i nauczycielami, jeżeli zachodzi potrzeba, 

udostępnijcie swój adres e-mailowy i numer telefonu. 
3. Kontaktujcie się z dyrekcją i nauczycielami poprzez  numer (22) 888-2 -777 w dni 

powszednie w godz. 9:00 – 16:00 lub drogą mailową sekretariat@ckziu1.edu.pl 
4. Systematycznie sprawdzajcie stronę internetową szkoły. 
5. Wykonujcie zadane prace i archiwizujcie wykonane ćwiczenia. 
6. Skontaktujcie się z kolegami, którzy nie posiadają dostępu do Internetu i  

do strony internetowej szkoły.  
7. Pamiętajcie o zachowaniu zasad bezpieczeństwa w sieci. 
8. W razie potrzeby korzystajcie z pomocy pedagoga szkolnego 

Pedagogckziu1@gmail.com 
 

Szanowni Słuchacze, ze swojej strony zapewniam, że dołożymy wszelkich starań, aby 
nadmiar obowiązków związanych ze zdalną nauką nie wpłynął negatywnie na  Wasze 
samopoczucie. Pamiętajmy, że dla nas wszystkich jest to nowa i trudna sytuacja, która 
wymaga od nas życzliwej współpracy. Wyrażam nadzieję, że wspólnymi siłami 
pokonamy pojawiające się trudności. 

 
 

Z wyrazami szacunku i uznania 

                                                                                                   Dyrektor  
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