Załącznik nr 1 do Zarządzenia
dyrektora CKZ w Nowym Sączu nr 24/2020
z dnia 17.10.2020 r.

Regulamin organizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu

§1
Niniejszy „Regulamin organizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu” zwany w dalszej części
Regulaminem określa zasady organizacji zajęć dydaktyczno - wychowawczych z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przez nauczycieli Centrum
Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu, wynikające z Rozporządzenia 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 (Dz. U. 2020, poz. 1830).

§2
1. Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość
prowadzone są w formie zdalnej lub hybrydowej z wykorzystaniem infrastruktury
dydaktycznej Centrum z sal i pracowni Centrum.
2. Na uzasadniony wniosek nauczyciela, zajęcia w formie zdalnej mogą się odbywać z
innego miejsca niż pracownie i sale Centrum z zachowaniem ochrony danych
osobowych.
3. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z obowiązującym planem zajęć.
4. Nauczyciel przebywający na kwarantannie, za Jego zgodą wyrażoną na piśmie, może
realizować zajęcia w formie zdalnej z miejsca odbywania kwarantanny.
§3
Nauka na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez
nauczyciela, w szczególności rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,
Centralną i Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

§4
Materiały edukacyjne są udostępniane uczniom poprzez dziennik elektroniczny i/lub szkolną
platformę MOODLE.
§5
1. Zajęcia edukacyjne i praktyki zawodowe, realizowane w formie innej niż stacjonarna
są obligatoryjne prowadzone w sposób synchroniczny za pośrednictwem MsTeams.
2. Na uzasadniony wniosek nauczyciela, Dyrektor Centrum może wyrazić zgodę na
stosowanie innej niż MsTeams platformy do nauczania w formie zdalnej lub
hybrydowej, z zastrzeżeniem, że przed każdymi zajęciami nauczyciel przesyła link do
spotkania na adres biuro@ckp-ns.edu.pl
3. Podczas realizacji zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość
nauczyciel może korzystać z kamer i przekazywać wizję ze stanowisk dydaktycznych.

§8
1. Nauczyciele mają możliwość modyfikacji stosowanego dotychczas programu
nauczania pod warunkiem zachowania i realizacji obowiązującej podstawy
programowej.
2. Nauczyciele powinni zachować rozsądek w kwestii ilości zadawanego uczniom
materiału do samodzielnego nauczania, starając się jak najbardziej go urozmaicić
z zachowaniem zasad efektywnego nauczania.
3. Uczestnictwo uczniów w zajęciach nauczyciel potwierdza na podstawie aktywności
uczniów (wpis na forum, test, przesłanie zadania itp.). Wpis potwierdzający
uczestnictwo uczniów w dokonywany jest w dzienniku elektronicznym zgodnie z
procedurą określoną przez szkołę macierzystą ucznia.
4. Nauczyciel weryfikuje wiedzę oraz umiejętności uczniów i dokumentuje je wpisem
ocen do dziennika elektronicznego.
5. Efekty pracy uczniów nauczyciel dokumentuje za pośrednictwem platformy MsTeams
lub Moodle, a w przypadku praktyk zawodowych, dodatkowo za pośrednictwem
dzienniczka praktyk.
6. Poinformowanie uczniów i rodziców o uzyskanych przez uczniów ocenach realizuje się
poprzez wpis ocen do dziennika elektronicznego.
7. Nauczyciel monitoruje postępy uczniów w nauce i jest zobowiązany, w sposób który
uzna za stosowny, poinformować opiekuna klasy o powtarzających się zaniedbaniach
lub lekceważeniu przez ucznia obowiązku nauki na odległość. Opiekun klasy
niezwłocznie informuje o tym fakcie dyrektora lub wicedyrektora Centrum oraz
wychowawcę klasy w szkole.
8. Nauczyciel, rodzice i opiekunowie uczniów mogą w każdej sprawie związanej
z nauczaniem na odległość zwrócić się do dyrektora lub wicedyrektora Centrum.

9. Niniejszy regulamin przedstawia się do wiadomości i stosowania nauczycielom
Centrum i do informacji rodzicom/ prawnym opiekunom uczniów poprzez
zamieszczenie go na stronie internetowej Centrum.
10. Regulamin obowiązuje od dnia 17 października 2020 r. w czasie i zakresie
obowiązywania zawieszenia zajęć w miejscu ich prowadzenia.
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