
Procedura prowadzenia zajęć zdalnych  

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie 

 

 

§ 1 Zasady ogólne 

1. Zdalne nauczanie w CKZiU w Oławie zostaje wprowadzone w uzasadnionych 

sytuacjach, szczególnie w przypadku wystąpienia zagrożenia rozprzestrzeniania lub 

zakażenia COVID – 19. 

2. Decyzję o rozpoczęciu zdalnego nauczania podejmuje Dyrektor szkoły w Zarządzeniu.  

3. Procedura stanowi załącznik do Statutu liceum, technikum i branżowej szkoły I 

stopnia. 

 

§ 2 Zdalne nauczanie 

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego prowadzi zajęcia dydaktyczne  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, za pośrednictwem 

narzędzi zawartych w pakiecie MS Office 365. 

2. W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody dyrektora i akceptacji zespołu ds. 

zdalnego nauczania, nauczyciele mogą korzystać z innych narzędzi informatycznych, 

które gwarantują podstawowe zabezpieczenia. 

3. Podstawową formą kształcenia zdalnego są zajęcia zdalne prowadzone w formie 

synchronicznej lub asynchronicznej z wykorzystaniem podstawowych narzędzi 

zawartych w pakiecie MS Office 365 oraz poprzez dziennik elektroniczny VULCAN.  

4. Zajęcia zdalne synchroniczne odbywają się według planu lekcji, w czasie na nie 

przeznaczonym. Lekcje trwają 35 minut, przerwy pomiędzy lekcjami 15 minut. 

1. 8.10 – 8.45 

2. 9.00 – 9.35 

3. 9.50 – 10.25 

4. 10.40 – 11.15 

5. 11.45 – 12.20 

6. 12.35 – 13.10 

7. 13.25 – 14.00 

8. 14.15 – 14.50 

5. W sytuacji skierowania jednego lub kilku oddziałów na kwarantannę lub rozpoczęcia 

nauczania mieszanego/hybrydowego, nauczyciel pozostający w szkole prowadzi 

zajęcia według obowiązującego planu lekcji. Z klasami przebywającymi w budynku 

realizuje kształcenie stacjonarne z zachowaniem podstawowego harmonogramu 

dzwonków, natomiast uczniom przebywającym w izolacji organizuje lekcje zdalne, 

zgodnie ze zmienionym grafikiem. 

5a. Tygodnie nauki dzielą na A i B. Przy czym w tygodniu A lekcje stacjonarne 

odbywają się w klasach pierwszych i maturalnych; klasy drugie i trzecie 

niematuralne mają zajęcia online. W tygodniu B klasy pierwsze i maturalne mają 



zajęcia online, a klasy drugie i trzecie niematuralne w trybie stacjonarnym 

(harmonogram tygodni jest dostępny na stronie internetowej). 

6. Nauczyciele zobowiązani są do tworzenia spotkań w aplikacji Teams (poprzez 

kalendarz, kanał ogólny w zespole lub link do spotkania wysłany przez wiadomość w 

VULCAN). 

7. Uczniowie są zobowiązani do uczestniczenia w zajęciach synchronicznych, na takich 

samych zasadach, jakie obowiązują w szkole. Rodzice ucznia, który z przyczyn 

obiektywnych nie mógł barć udziału w lekcji, usprawiedliwiają mu nieobecność na 

ogólnie przyjętych zasadach. 

8. Zajęcia synchroniczne powinny być przygotowane w taki sposób, aby uczeń 

nieobecny z przyczyn obiektywnych miał możliwość dotarcia do treści i wykonania 

zleconych zadań w określonym przez nauczyciela czasie (np. karty pracy, notatki ze 

spotkania on-line, cele lekcji, zadania do wykonania w Teams). 

9. Zajęcia zdalne mogą odbywać się w formie asynchronicznej z wykorzystaniem 

narzędzi pakietu MS Office 365 lub poprzez wiadomości w dzienniku elektronicznym. 

10. Zajęcia zdalne asynchroniczne polegają na udostępnianiu uczniom zadań 

interaktywnych i treści do samodzielnej pracy w czasie przeznaczonym na zajęcia, 

czyli zgodnie z planem lekcji. Zadania i treści nie mogą nadmiernie obciążać uczniów, 

muszą być opatrzone komentarzem (pisemnym lub w formie audio/video) i mieć 

jasno określony czas wykonania zleconych zadań. 

11. Podczas zajęć asynchronicznych nauczyciele są dostępni dla uczniów potrzebujących 

pomocy. Pomoc udzielana jest poprzez MS Teams lub widomość w dzienniku 

elektronicznym. 

 

§ 3 Narzędzia i komunikacja 

1. Każdy nauczyciel posiada sprzęt i narzędzia do prowadzenia zajęć zdalnych: służbowy 

laptop oraz dostęp do pakietu Office 365. 

2. Kontakt nauczycieli z uczniami odbywa się poprzez dziennik elektroniczny VULCAN 

oraz narzędzia Office 365 (MS Teams, pocztę w domenie 

olawackziu.onmicrofoft.com). 

3. Kontakt nauczycieli z dyrekcją i innymi nauczycielami odbywa się poprzez dziennik 

elektroniczny lub poprzez pocztę w domenie @olawackziu.onmicrosoft.com. 

4. Kontakt nauczycieli z rodzicami odbywa się poprzez dziennik elektroniczny. 

5. Nauczyciele tworzą w MS Teams własne zespoły przedmiotowe dla każdej klasy.  

W ramach zespołu wykorzystują kanał ogólny do tworzenia spotkań, moduł zadania 

oraz zamieszczają pliki z materiałami do zajęć. 

6. Nauczyciele mogą wykorzystywać dostępne aplikacje do tworzenia testów i zadań 

interaktywnych. Aplikacje te nie mogą: być płatne, wymagać logowania uczniów do 

systemu, zbierać danych osobowych uczniów. 

7. Wszyscy uczniowie posiadają dostęp do dziennika elektronicznego VULCAN (poprzez 

przeglądarkę i aplikację mobilną) oraz konta w systemie MS Office 365. Uczniowie są 

zobowiązani do pamiętania loginów i haseł dostępu. 



8. Uczniowie są zobowiązani do stałego śledzenia informacji i powiadomień w dzienniku 

elektronicznym, aplikacji MS Teams oraz w skrzynce pocztowej (domena szkolna 

@olawackziu.onmicrosoft.com). 

 

§ 4 Postanowienia końcowe 

1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania.  

2. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników dydaktycznych oraz uczniów 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie. 


