
Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice, 

 

zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020r. zadania 

jednostek systemu oświaty w okresie od 25.03.2020r. do 10.04.2020r. realizowane są z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

W kilku punktach, postaram się Państwu nakreślić jak będzie zorganizowana nauka w tym okresie. 

 

1. PLAN LEKCJI 

 

W okresie od 25.03.2020r. do 10.04.2020r. uczniowie i nauczyciele ZSE w Słupcy funkcjonują 

według dotychczasowych planów lekcji naprzemiennie w dwóch trybach: 
trybie różowym zwanym ONLINE oraz trybie zielonym zwanym KONSULTACJE. 

 

I tak w tygodniu od 25.03.2020r. do 27.03.2020r. wszystkich uczniów i nauczycieli w godzinach od 

8.00 do 11.35 obowiązuje tryb różowy ONLINE, a w godzinach od 11.40-15.00 obowiązuje tryb 

zielony KONSULTACJE. 

 

W okresie od 30.03.2020r. do 03.04.2020r. obowiązuje tryb zielono-różowy, a w okresie od 

06.04.2020r. do 10.04.2020r. Ponownie tryb różowo-zielony. 

 

Ilustrują to poniższe przykłady: 

 

PLAN KLASY W TYGODNIU 1 od 25.03.2020r. do 27.03.2020r. 

LP Godziny lekcyjne PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

1 8.00-8.45 ONLINE ONLINE ONLINE ONLINE ONLINE 

2 8.50-9.35 ONLINE ONLINE ONLINE ONLINE ONLINE 

3 9.45-10.30 ONLINE ONLINE ONLINE ONLINE ONLINE 

4 10.50-11.35 ONLINE ONLINE ONLINE ONLINE ONLINE 

5 11.40-12.25 KONSULTACJE KONSULTACJE KONSULTACJE KONSULTACJE KONSULTACJE 

6 12.35-13.20 KONSULTACJE KONSULTACJE KONSULTACJE KONSULTACJE KONSULTACJE 

7 13.25-14.10 KONSULTACJE KONSULTACJE KONSULTACJE KONSULTACJE KONSULTACJE 

8 14.15-15.00 KONSULTACJE KONSULTACJE KONSULTACJE KONSULTACJE KONSULTACJE 

 

 

PLAN KLASY W TYGODNIU 2 od 30.03.2020r. do 03.04.2020r. 
 

LP Godziny lekcyjne PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

1 8.00-8.45 KONSULTACJE KONSULTACJE KONSULTACJE KONSULTACJE KONSULTACJE 

2 8.50-9.35 KONSULTACJE KONSULTACJE KONSULTACJE KONSULTACJE KONSULTACJE 

3 9.45-10.30 KONSULTACJE KONSULTACJE KONSULTACJE KONSULTACJE KONSULTACJE 

4 10.50-11.35 KONSULTACJE KONSULTACJE KONSULTACJE KONSULTACJE KONSULTACJE 

5 11.40-12.25 ONLINE ONLINE ONLINE ONLINE ONLINE 

6 12.35-13.20 ONLINE ONLINE ONLINE ONLINE ONLINE 

7 13.25-14.10 ONLINE ONLINE ONLINE ONLINE ONLINE 

8 14.15-15.00 ONLINE ONLINE ONLINE ONLINE ONLINE 

 



 

PLAN KLASY W TYGODNIU 3 od 06.04.2020r. do 10.04.2020r. 
 

LP Godziny lekcyjne PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

1 8.00-8.45 ONLINE ONLINE ONLINE ONLINE ONLINE 

2 8.50-9.35 ONLINE ONLINE ONLINE ONLINE ONLINE 

3 9.45-10.30 ONLINE ONLINE ONLINE ONLINE ONLINE 

4 10.50-11.35 ONLINE ONLINE ONLINE ONLINE ONLINE 

5 11.40-12.25 KONSULTACJE KONSULTACJE KONSULTACJE KONSULTACJE KONSULTACJE 

6 12.35-13.20 KONSULTACJE KONSULTACJE KONSULTACJE KONSULTACJE KONSULTACJE 

7 13.25-14.10 KONSULTACJE KONSULTACJE KONSULTACJE KONSULTACJE KONSULTACJE 

8 14.15-15.00 KONSULTACJE KONSULTACJE KONSULTACJE KONSULTACJE KONSULTACJE 

 

Dwa tryby funkcjonowania związane są z zapewnieniem higieny pracy oraz równomiernym 

obciążeniem uczniów w danym dniu, zróżnicowaniem zajęć oraz uwzględnieniem możliwości 

psychofizycznych uczniów. 

 

2. SPOSOBY REALIZOWANIA KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ 

 

W Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy przyjmuje się dwa sposoby realizowania kształcenia 

na odległość: 

 

SPOSÓB PIERWSZY 

 

TRYB RÓŻOWY  - ONLINE oznacza, iż w wyznaczonych godzinach wg planu lekcyjnego, 

uczniowie i nauczyciel danego przedmiotu realizują zajęcia przy użyciu jednej z trzech przyjętych 

form: 

 

1. WIDEOKONFERENCJA – nauczyciele i uczniowie korzystają tylko z wyznaczonych 

systemów wideokonferencyjnych tj. TrueConf, Zoom, Skype, Discord i odbywają w 

określonych godzinach lekcję widząc się i słysząc lub tylko słysząc. 

2. PLATFORMA E-LEARNINGOWA MOODLE -  nauczyciele i uczniowie korzystają ze 

szkolnej platformy e-learningowej Moodle (strona szkoły/zakładka dla ucznia/platforma     

e-learningowa/wybrana lekcja) pracując nad materiałem lekcyjnym na platformie. Platforma 

jest też jedynym miejscem, gdzie nauczyciele będą umieszczać wszystkie materiały do 

lekcji dla uczniów, a uczniowie będą mogli zapoznać się z nimi/pobrać na komputer o 

dowolnej porze. 

3. FILM – nauczyciel nagrywa wcześniej swoją lekcję w formie filmu i udostępnia ją uczniom, 

którzy zobowiązani są zapoznać się z nią, a następnie pracują na materiale zawartym w 

filmie. 

 

SPOSÓB DRUGI 

TRYB ZIELONY – KONSULTACJE oznacza, iż w wyznaczonych godzinach wg planu lekcyjnego, 

uczniowie i nauczyciel danego przedmiotu odbywają konsultacje, zadają pytania, proszą o 

wyjaśnienia, itp. w formie wymiany maili, wiadomości sms lub innych przy użyciu: 

 

1. KOMUNIKATORÓW SPOŁECZNYCH np. Messenger, Whatsup, itp. 

2. POCZTY ELEKTRONICZNEJ 

3. E-DZIENNIKA – POCZTA 



 

Ponadto, rekomendujemy uczniom korzystanie z bezpłatnej platformy z materiałów edukacyjnych 

www.epodreczniki.pl, materiałów dostępnych na stronach MEN, CKE i OKE Poznań oraz 

materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii. 

 

3. OCENIANIE PRACY UCZNIA 

 

Ocenianie, sposoby sprawdzania wiedzy ucznia zostaną Państwu przesłane w osobnej wiadomości 

(w trakcie opracowywania). 

 

4. PRAKTYKI ZAWODOWE 

 

Zgodnie z rozporządzeniem MEN uczniowie technikum mają możliwość realizacji zaległych 

praktyk zawodowych do końca roku szkolnego 2019/2020 czyli do 31.08.2020r., a więc w okresie 

wakacyjnym. 

 

5. INNE 

 

• Obecnie nauczyciele modyfikują programy nauczania oraz treści, umiejętności i 

kompetencje, które będą nauczać Państwa dzieci, a także pracują nad wyborem form i 

sposobów oceniania na każdym przedmiocie – szczegółowe informacje w tym zakresie 

zostaną zebrane i przesłane do Państwa poprzez dziennik elektroniczny. 

• Zostaną także wyznaczone dyżury nauczycieli, podczas których będą mogli Państwo 

skontaktować się z Nimi i porozmawiać o swoich dzieciach, ich postępach w nauce, czy 

ewentualnych trudnościach i problemach. 

• Zdajemy sobie również sprawę Drodzy Rodzice, że nie wszyscy nasi Uczniowie dysponują 

komputerem, czy internetem od 8.00 do 15.00 – stąd dwa naprzemienne tryby. Obecność 

uczniów będzie sprawdzana, natomiast nie będą wyciągane konsekwencje w przypadku, gdy 

uczniowie mieli problem z połączeniem, skończył im się pakiet internetu, czy musieli w tym 

czasie udostępnić komputer rodzeństwu i nie uczestniczyli w trybie ONLINE. Wychowawcy 

klas dokonali weryfikacji adresów emailowych i numerów telefonów dzieci, jak i Państwa i 

w przypadku sygnałów o braku możliwości dostępu do materiałów, wskazane materiały 

będziemy przesyłać pocztą tradycyjną. 

 

Na koniec prosimy Państwa o dużą cierpliwość i wyrozumiałość, zarówno w stosunku do Nas, 

jak i Młodzieży. Wszyscy znaleźliśmy się w zupełnie nowej rzeczywistości i Wszyscy uczymy się 

funkcjonować w  nieznanym nam dotąd środowisku edukacyjnym. Wierzymy jednak, że wspólnymi 

siłami, uda nam się nie tylko podjąć to wyzwanie, ale i wyciągnąć wiele pozytywnych wniosków z 

niego. Mamy świadomość, że obecna sytuacja jest źródłem niepewności i niepokoju zarówno 

dla Uczniów, jak i dla Państwa. Sytuacja jest bardzo dynamiczna i trudno jest dzisiaj powiedzieć, 

jak długo potrwa przerwa w odbywaniu zajęć w szkole i czy będzie niezbędne wydłużenie roku 

szkolnego czy zmiana terminu matur, tym bardziej że takie decyzje nie zależą tylko od nas. 

Mimo to, jesteśmy przekonani, że także ten kryzys, podobnie jak wiele innych, które miały 

miejsce w przeszłości, dobiegnie wcześniej czy później końca, a kiedy się to stanie wyjdziemy z tej 

opresji dużo silniejsi, z wieloma nowymi umiejętnościami i innym spojrzeniem na edukację. 

Przede wszystkim nie wolno nam ulegać panice, która w żadnej sytuacji nie jest dobrym doradcą. 

Proszę Państwa o spokojne, skoordynowane działania, wspieranie swoich dzieci w tym 

trudnym okresie, motywowanie Ich do nauki oraz stosowania się do podejmowanych regulacji 

i decyzji. 

 

Z pozdrowieniami i życzeniami szybkiego powrotu do Szkoły:), 

Karolina Rakowicz 



Dyrektor ZSE w Słupcy 


