
INFORMACJE DLA UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI 
Na podstawie: 

− Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. w sprawie 
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

Od 19 października 2020 roku w Zespole Szkół Gospodarczych w Rzeszowie prowadzone będzie 
kształcenie na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek 
oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 – ogłoszeniem 
czerwonej strefy dla miasta Rzeszowa. 
W związku z tym: 

1. Uczniowie przebywają w domu i korzystają z nauczania zdalnego. Wyjątek stanowią: zajęcia 
praktyczne, pracownia gastronomiczna, wykonywanie wyrobów odzieżowych, praktyki 
zawodowe, które odbywają na dotychczasowych zasadach. 

2. 19.10.2020 r. nauczyciele prowadzą nauczanie zdalne ze szkoły. 
3. Nauczanie zdalne odbywa się wg dotychczasowego planu lekcji w technikum i szkole 

branżowej.  
4. Zapisy dokonywane są w czasie rzeczywistym, w chwili rozpoczęcia lekcji. 
5. Nauczanie zdalne odbywa się w formie zapisu w zadaniach domowych. Nauczyciel informuje 

wcześniej w zadaniach domowych o spotkaniu on-line. 
6. Uczniowie szkoły branżowej w dni zajęć lekcyjnych pracują zdalnie z domu, a w dni zajęć 

praktycznych udają się do warsztatów szkolnych, stołówki internatu i zakładów pracy. 
7. Klasy technikum żywienia i usług gastronomicznych realizują pracownię gastronomiczną w 

warsztatach szkolnych i internacie ZSG Rzeszów,  
8. Klasy 1 es, 2gg, 3et technikum przemysłu mody wykonywanie wyrobów odzieżowych w 

pracowniach odzieżowych według harmonogramu. 
9. Klasy 2 es, 4et technikum przemysłu mody wykonywanie wyrobów odzieżowych w 

pracowniach odzieżowych od 26.10.2020 po ustaleniu harmonogramu i przedstawieniu go na 
stronie szkoły 

10. Proszę wszystkich uczniów o zalogowanie się do dziennika Vulcan, platformę Microsoft 365 
zostawienia kontaktów telefonicznych, poczty e mail dla nauczycieli wychowawców. 

11. Proszę obserwować stronę szkoły oraz wiadomości i komunikaty w dzienniku elektronicznym 
na bieżąco. 

12. Realizacja programu nauczania kształcenia ogólnego i zawodowego odbywa się w formie 
zdalnej z wyjątkiem zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.  We wskazanym okresie szkoła 
w realizacji kształcenia na odległość wykorzysta dziennik elektroniczny i platformę internetową 
opartą na zbiorze aplikacji i usług dostępnych z serwerów Microsoft – 365. Przygotowywane 
dotychczas przez nauczycieli formy i metody zdalnego przesyłania materiałów i treści 
edukacyjnych drogą on-line – będą nadal przekazywane z wykorzystaniem platformy Microsoft 
– 365.  

13. Kontakt i współpraca szkoły z uczniami odbywać się będzie poprzez: 
- dziennik elektroniczny, 
- pocztę e-mail, aplikację Microsoft Forms i aplikację Teams Microsoft na platformie Office 365, 
- informacje i ogłoszenia na stronie internetowej szkoły. 
- udostępnianie materiałów, zadań na wirtualnych dyskach z dostępem przez wygenerowane 
linki, 

14. Nauczyciele realizują on-line zaplanowany przez siebie temat (obejmujący zakres programu 
nauczania) w czasie rzeczywistym lekcji według planu lekcji zamieszczonego na stronie 
internetowej szkoły. 

15. Zajęcia praktyczne, pracownia gastronomiczna, praktyki zawodowe odbywać się będą według 
dotychczasowego harmonogramu zamieszczonego na stronie internetowej szkoły. 

16. Zadania domowe i materiały na lekcje nauczyciele przekazują przez dziennik elektroniczny. 



17. Nauczyciele podzielą 45 min. jednostkę lekcyjną na różne formy pracy – przekazanie zadań, 
konsultację, samodzielną pracę z podręcznikiem itp. tak aby w pracy z uczniem przestrzegać 
bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń wykorzystywanych w komunikacji 
elektronicznej, wyjaśnią uczniom treści programowe z wykorzystaniem opracowanych przez 
siebie form przekazu na platformie Microsoft 365 w tym nagrań video ( na żywo ) bądź 
przygotowanych przed rozpoczęciem zajęć.  

18. Nauczyciele  na prowadzonej jednostce lekcyjnej on-line przeznaczą część czasu pracy na 
bieżącą konsultację on-line z uczniami , udzielanie odpowiedzi.  

19. Nauczyciele mogą przesłać uczniom opracowany przez siebie materiał on-line/  temat zajęć – 
forma prezentacji/, przed rozpoczęciem zajęć, który zrealizują z uczniami według podziału 
godzin, ale tylko w godzinach pracy szkoły.  

20. Nauczyciele ustalają czas na wykonanie zleconych prac przez uczniów i odesłanie ich drogą on-
line w wyznaczonym terminie, ale tylko w godzinach pracy szkoły..  

21. Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego będą prowadzone przede wszystkim w zakresie 
teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz w ograniczonym stopniu  również w zakresie 
lekcji wynikających z kształcenia praktycznego,  

22. Obowiązuje sprawdzanie frekwencji. 
23. Nauczyciel oceniać będzie podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez 

nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę 
do oceny pracy ucznia. 

24. Nauczyciele danego przedmiotu przekażą przez dziennik elektroniczny, w jaki sposób będzie 
monitorowana i sprawdzana wiedza ucznia oraz postępy w nauce. 

25. Nauczanie indywidualne, zajęcia rewalidacyjne będzie również  prowadzone zdalnie. 
Nauczyciele i specjaliści, realizując naukę na odległość, dostosują sposoby i metody pracy do 
potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-
terapeutycznych. 

26. Szkolni pedagodzy pełnią dyżur dla uczniów i rodziców w szkole w dotychczas ustalonych 
godzinach - komunikują się przez dziennik elektroniczny 

27. Doradca zawodowy pełni dyżur dla uczniów szkole w dotychczas ustalonych godzinach - 
komunikuje się przez dziennik elektroniczny 

28. Biblioteka szkolna pełni dyżur w szkole. 
29. Internat pracuje na dotychczasowych zasadach. 
30. Postaramy się, by nasza wspólna edukacyjna praca, nie odbywała się pod presją czasu.  
31. Będziemy oceniać pracę uczniów, ale dostosujemy to do nietypowych warunków i postaramy 

się, by to nie dokładało Państwu napięć i niepokoju. 
32. Być może niektórzy z nas udostępnią Wam numer telefonu, więc korzystajcie z tego kanału 

komunikacji na wspólnie ustalonych warunkach 
33. By wszystko to co jest przed nami udało się wykonać jak najlepiej, potrzebujemy Waszego 

wsparcia i współdziałania: 
34. Bądźcie z nami w kontakcie i jeśli coś nie działa, piszcie i mówcie nam o tym. 
35. Organizujcie uczniom warunki do pracy, ale pozwólcie im, by samodzielnie pracowali – nawet 

jeśli to ma trwać dłużej niż z Waszą pomocą. 
36. Bądźmy wobec siebie uczciwi – oceniając zadania domowe Waszych dzieci wierzymy, że to są 

prace wykonane przez nich  


