Organizacja kształcenia na odległość w CKZiU we Wschowie
turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.
1. Ustalonym w szkole sposobem przekazywania informacji pomiędzy dyrekcją,
nauczycielami, wychowawcami, uczniami i rodzicami jest poczta elektroniczna e-mail.
2. Nad sprawnym przebiegiem nauczania w każdej klasie czuwa wychowawca klasy, który
pozostaje w kontakcie z nauczycielami uczącymi.
3. Lekcje będą się odbywały zgodnie z podanym planem zajęć. Nauczyciele pracują według
obowiązującego dla siebie planu zajęć, tematy zajęć wpisywane będą w dzienniku
elektronicznym przez wychowawcę klasy.
4. Nauczyciele pozostają w bieżącym kontakcie z uczniami i dostosowują swoje wymagania
do możliwości psychofizycznych uczniów.
5. Program nauczania nauczyciel powinien zmodyfikować. Zgodnie z obowiązującym w tym
okresie ograniczonym planem zajęć część kształcenia niemożliwa do realizacji z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość powinna być zrealizowana w
klasach wyższych w następnych latach szkolnych
6. Uczniowie powinni systematycznie zapoznawać się z wiadomościami przesłanymi przez
nauczycieli i wykonywać ich polecenia.
7. Nauczyciele powinni codziennie przedstawić Dyrektorowi zrealizowane godziny lekcyjne
na adres szkoły ckuip@wschowa.com.pl.
8. Dyrektor ma obowiązek rozliczenia pracy zdalnej każdego nauczyciela. W związku z tym
każdą korespondencję z kursantami wysyłać również jako kopia na adres szkołyckuip@wschowa.com.pl.

Monitorowanie pracy uczniów
1. Potwierdzeniem udziału w nauczaniu na odległość jest odbiór wiadomości e-mail
2. Nauczyciel przesyła informacje z materiałami do pracy na lekcji uczniom.
3. W przypadku utrzymujących się trudności w komunikacji nauczyciel informuje o
problemie wychowawcę klasy.
4. Wychowawca klasy kontaktuje się z uczniem lub rodzicem, szkołą w każdy możliwy
sposób ( telefon, e-mail).
Sprawdzanie wiedzy uczniów i ocenianie
1. Uczeń wykonuje polecenia nauczycieli i wysyła wykonane zadania.
2. Nauczyciel pozyskuje informacje o przebiegu nauczania i daje uczniom informację
zwrotną, pomagającą im w nauce.

Uwaga: wszystkie podane informacje będą ulegały bieżącej modyfikacji, zgodnie ze
zmieniającymi się w tym zakresie rozporządzeniami oraz oczekiwaniami. Proszę na bieżąco
śledzić informacje zamieszczane na stronie internetowej szkoły i poczcie e-mail.

