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Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w 
Potoczku 

w sprawie zdalnego nauczania  od dnia 19.10.2020 do odwołania. 

Drodzy Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie 

Ze względu na sytuację epidemiczną kraju od 19 października 2020 roku zostały wprowadzone 
nowe przepisy dotyczące funkcjonowania szkół ponadpodstawowych. W szkołach 
ponadpodstawowych wprowadzone jest nauczanie mieszane (hybrydowe). 

Wprowadzam w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku na najbliższy 
tydzień od 19.10.2020 r. do 25.10.2020 r. następujące zmiany: 

1. Plan lekcji pozostaje bez zmian. 

2. Nauczaniem zdalnym objęte są wszyscy uczniowie Technikum, Szkoły Branżowe I 

Stopnia i słuchacze Kwalifikacyjnych Kursów zawodowych 

3. Lekcje w nauczaniu zdalnym prowadzimy w czasie rzeczywistym, tematy i prace 

domowe wpisujemy do dziennika elektronicznego, 

4. Zdalne nauczanie prowadzimy za pomocą: 

a. Dziennika elektronicznego, 

b. Platformy G Suite, 

c. Poczty elektronicznej. 

5. Obecność ucznia i słuchacza jest wpisywana na podstawie: 

a. Jeśli lekcja jest prowadzona synchronicznie  na podstawie połączenia na lekcji. 

b. Jeśli lekcja jest prowadzona w trybie asynchronicznym na podstawie odebrania 

od nauczyciela informacji w dzienniku elektronicznym i otrzymania odpowiedzi 

od ucznia lub słuchacza na polecenia w zadaniu domowym.  

c. Jeśli występują problemy z połączeniem obecność po wyjaśnieniu koryguje 

wychowawca 

6. Internat funkcjonuje bez zmian 

7. Zajęcia praktyczne i nauka jazdy, nauka pracy maszynami odbywa się w formie 

stacjonarnej 

8. Jeśli zajęcia praktyczne są poprzedzone lekcjami lub po zajęciach są lekcje to 2 lekcje 

przed i po odbywają się one w trybie asynchronicznym. 

9. Lekcje prowadzone w trybie zdalnym są prowadzone: ok. 50% synchronicznie, ok. 50% 

zdalnie. Wychowanie Fizyczne jest prowadzone w formie asynchronicznej. 

10. Ocenianie szkół dla młodzieży jest prowadzone zgodnie z Ocenianiem 

Wewnątrzszkolnym szkół dla młodzieży i regulaminem KKZ. 

11.  Obowiązkiem ucznia jest udział w zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość zgodnie z planem lekcji, stały kontakt z 

nauczycielami i wychowawcą kanałami nauczania zdalnego i bieżące odbieranie 

wiadomości w dzienniku elektronicznym. 

12. Aktywność ucznia, jego zaangażowanie będzie brane pod uwagę przy wystawieniu 

rocznej oceny z zachowania 

13. Nauczyciele zobowiązani są do systematycznej kontroli postępów uczniów w nauce w 

formie dostosowanej do zdalnego nauczania i wynikającej ze specyfiki przedmiotu. 

14. Zasady zdalnego nauczania mogą być uzupełniane i modyfikowane celem uzyskania 

optymalnej zdalnej współpracy. 

15. Uczniowie: 

a.  nie posiadający sprzętu komputerowego mogą go wypożyczyć ze szkoły. 
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b. nie posiadający w domu warunków do nauki, odpowiedniego łącza 

internetowego mogą zamieszkać w internacie, 

c. przyjeżdżający na zajęcia praktyczne mogą zamieszkać w internacie –w dniu 

poprzedzającym zajęcia  praktyczne i w dniu zajęć praktycznych. 

   

 

Proszę o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do zasad związanych z ochroną 
epidemiczną, zachowujemy dystans społeczny, obowiązkowo zakrywamy usta i nos, myjemy 
i dezynfekujemy ręce, do szkoły przychodzą nauczyciele, pracownicy i uczniowie zdrowi. 

W przypadku objawów chorobowych proszę o pozostanie w domu i skontaktowanie się z 
lekarzem POZ 

Proszę wszystkich rodziców i uczniów o kontakt z wychowawcami klas, w celu bieżącej 
informacji o stanie zdrowia uczniów i członków Państwa rodzin. 

Dyrektor 

Dariusz Wolan 


