
Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań  

Technikum Zawodowego i Liceum Ogólnokształcącego prowadzonych 

przez Centrum Kształcenia „Nauka” sp. z o.o.  

w okresie czasowego ograniczenia ich funkcjonowania. 

1) Za organizaję i koordynowanie działań w szkole odpowiada dyrektor. 

2) Zajęcia są prowadzone w ramach obowiązującego w szkole planu lekcji, który jest zamieszczony na 

stronie internetowej szkoły www.nauka.pila.pl w zakładce Strefa ucznia. 

3) Plan lekcji nie odzwierciedla realnego czasu odbywania się lekcji. Odzwierciedla przedmioty, 

w ramach których uczniowie otrzymają danego dnia materiały do samodzielnej nauki. 

4) Nauczyciel zobowiązany jest przekazać uczniowi materiały do samodzielnej nauki w czasie od 

wieczora dnia poprzedzającego zajęcia, do godziny około 9.00 dnia, w którym te zajęcia zostały 

zaplanowane w planie lekcji. W wyjątkowych okolicznościach (brak sieci Internet, zanik prądu) 

nauczyciel może wysłać materiały później. 

5) Uczeń otrzyma materiały do samodzielnej nauki za pośrednictwem wiadomości w dzienniku 

elektronicznym. Jest to podstawowy sposób przesyłania materiałów. Nauczyciel może, po 

wcześniejszym ustaleniu tego z uczniami wykorzystać do tego celu inny, skuteczny sposób 

przekazywania materiałów. 

6) Uczeń może wykonać zadania w dowolnym dla siebie momencie w ciągu dnia. 

7) Nauczyciel może zaproponować uczniom, po wspólnym wcześniejszym ustaleniu terminu, 

przeprowadzenie lekcji w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Microsoft Teams lub innego  

narzędzia umożliwiającego przeprowadzenie tego typu spotkania (np.: Skype, Discord, Messenger, 

Zoom itp.). W takiej sytuacji nauczyciel musi uwzględnić możliwości jakimi dysponują uczniowie. 

8) Zasady monitorowania postępów uczniów oraz sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, 

w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także 

uzyskanych przez niego ocenach w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły: 

a) Podstawowym narzędziem monitorowania postępów uczniów oraz sposobu weryfikacji 

wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców 

o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania szkoły jest dziennik elektroniczny. 

b) Uczniowie są zobowiązani do wykonywania zleconych przez nauczyciela zadań oraz 

dostarczania ich w informacji zwrotnej przekazywanej nauczycielowi w terminie oraz w formie 

przez niego określonej (np.: załącznik zwrotny w module zadania domowe  lub wiadomości 

w dzienniku elektronicznym, za pośrednictwem poczty elektronicznej, testu wykonanego on-

line itp.). Prace i aktywność ucznia mogą podlegać ocenie 

c) Podczas zajęć prowadzonych na odległość stosuje się zasady oceniania zwarte w statucie 

szkoły, uwzględniając jednak specyfikę prowadzonej aktualnie ich formy, w szczególności 

biorąc pod uwagę ograniczenia związane z udziałem w nich uczniów (np. brak sprzętu, kłopoty 

z połączeniem, trudności związane ze stanem epidemicznym itp.).  

http://www.nauka.pila.pl/

