
Informacja dla uczniów i rodziców uczniów Zespołu Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 24/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu z dnia 16.10.2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury 

kształcenia na odległość z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego 

sposobu kształcenia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu 

w oparciu o podstawy prawne:  

1) Ustawa z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych ( Dz.U z 2020 r. poz. 374); 

2) art. 30b i art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze 

zm.); 

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 

Dyrektor ZS CKR w Kowalu informuje: 

 

1. W czasie ograniczenia funkcjonowania Szkoły związanego z zagrożeniem epidemiologicznym 

nauka teoretyczna przedmiotów ogólnokształcących oraz zawodowych jest realizowana 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

 

2. Zajęcia praktyczne realizowane w ramach praktycznej nauki zawodu odbywają się stacjonarnie 

w pracowniach i warsztatach ZS CKR w Kowalu. 

 

3. Dyrektor może użyczyć sprzęt niezbędny do realizacji przez ucznia zajęć z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, w szczególności 

komputer (zestaw komputerowy), laptop albo tablet. 

 

4. Użyczenie sprzętu oznacza konieczność zawarcia umowy użyczenia. Umowę rodzic 

lub pełnoletni uczeń zawiera z Dyrektor. 

 

5. Przed rozpoczęciem nauki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Szkoła: 

1. sprawdza, czy zapewniono kontakt za pośrednictwem Internetu ze wszystkimi uczniami 

i rodzicami; 

2. sprawdza czy posiada aktualne numery telefonu wszystkich uczniów, rodziców; 

3. uwzględnia potrzeby edukacyjne uczniów, w tym wynikające z niepełnosprawności; 

4. przygotowuje możliwości zdalnego monitorowania i oceniania postępów ucznia; 

5. opracowuje informację dla uczniów i rodziców o kształceniu na odległość. 



 

6. Uczniowie i ich rodzice pozostają w stałym kontakcie z nauczycielami i wychowawcami. 

 

7. Uczniowie zobowiązani są do używania bezpłatnych kont, które otrzymali w szkole, 

na wskazanej przez nauczyciela platformie edukacyjnej Microsoft 365 i zainstalowania 

aplikacji lub korzystania przez przeglądarkę internetową adresu: www.office.com. 

 

8. W przypadku braku możliwości korzystania z aplikacji wskazanej przez nauczycieli 

lub problemów z systemem - uczeń zobowiązany jest zawiadomić wychowawcę, nauczyciela. 

 

9. Uczeń zobowiązany jest do:  

1. udziału bezpośredniego w zajęciach teoretycznych ogólnokształcących i zawodowych 

zgodnie z ustalonym tygodniowym planem zajęć; 

2. udziału bezpośredniego w zajęciach praktycznej nauki zawodu w pracowniach 

i warsztatach ZS CKR w Kowalu; 

3. kontrolowania realizacji treści nauczania, odrabiania i odsyłania terminowo zadań 

domowych, prac kontrolnych, itp.; 

4. kontrolowania bieżącego oceniania z poszczególnych przedmiotów; 

5. logowania się w wyznaczonym czasie, według tygodniowego rozkładu zajęć, 

do aplikacji Microsoft Teams, do dziennika elektronicznego lub potwierdzenia 

otrzymania wiadomości od nauczyciela – w celu uzyskania frekwencji na zajęciach. 

10. Rodzice zapewniają w szczególności uczniom: 

1. odpowiednią przestrzeń w domu, umożliwiając efektywną naukę w spokoju oraz skupieniu 

oraz sprzęt dostosowany do kontaktu w czasie kształcenia na odległość; 

2. dostosowane do wzrostu wysokości biurka oraz krzesła umożliwiając uczniowi wygodną 

pozycję pracy; 

3. właściwy komfort podczas nauki w domu, np. poprzez systematyczne wietrzenie 

pomieszczenia, ograniczenie dostępu do oglądania telewizji lub używania telefonu 

komórkowego; 

4. Rodzice zobowiązani są dopilnować, aby zgodnie z tygodniowym planem zajęć, uczniowie 

uczestniczyli w zajęciach szkolnych. 

5. Jednostka lekcyjna podczas zajęć kształcenia na odległość wynosi 30 minut. Między 

zajęciami wprowadza się 15 minut przerwy. W związku z tym następuje zmiana godzin 

lekcyjnych: 

1. 8.00-8.30 

2. 8.45-9.15 

3. 9.30-10.00 

4. 10.15-10.45 

5. 11.00-11.30 

6. 11.45-12.15 

7. 12.30-13.00 

8. 13.15-13.45 

9. 14.00-14.30 

Zobowiązuje się wszystkich uczniów oraz rodziców do stosowania niniejszego zarządzenia. 

http://www.office.com/

