Drodzy uczniowie!
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, nauczanie na odległość, tzw. zdalne
nauczanie, zostało przedłużone do 10 kwietnia 2020r.
W związku z powyższym od jutra, tj. 25 marca 2020 wszystkie lekcje będą się odbywać zgodnie
z planem lekcji sprzed 13 marca techniką nauki „na odległość”.
Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia żadnego z Was z obowiązku nauki, określonego w
art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
Organizacja nauki polega na tym, że jesteście uczestnikami procesu dydaktycznego poprzez dziennik
elektroniczny, Skype, Messenger, Office 365, Discord, platformy edukacyjne lub inne komunikatory
wskazane przez nauczyciela uczącego danego przedmiotu.
Obowiązują Was następujące zasady uczestnictwa w zajęciach:
1. Systematyczny udział w lekcjach prowadzonych on-line.
2. Obowiązek odbierania wiadomości wysłanych przez nauczyciela zgodnie z planem lekcji.
3. Rejestracja w poszczególnych dniach i wskazanych godzinach lekcji on-line oraz odbiór
wiadomości w dzienniku elektronicznym stanowi potwierdzenie obecności na zajęciach.
4. Nieobecność na lekcji on-line pełnoletni uczeń lub rodzice ucznia niepełnoletniego usprawiedliwiają
w ciągu trzech dni przez dziennik elektroniczny.
5. Zadania, prace i sprawdziany odsyłane drogą elektroniczną, będą oceniane wg kryteriów wskazanych
przez nauczycieli, a oceny wpisywane do dziennika elektronicznego.
6. Należy przestrzegać terminów wykonywania zadań i innych form sprawdzenia wiedzy i umiejętności.
7. W przypadku trudności z samodzielnym opanowaniem nowego materiału należy zgłosić ten fakt
nauczycielowi uczącemu.
8. Formy i sposób poprawiania ocen niedostatecznych należy drogą elektroniczną ustalić
z nauczycielem uczącym danego przedmiotu.
9. Propozycje ocen rocznych w klasach maturalnych zostaną podane w dzienniku elektronicznym
w dniu 7.04.2020r.
10. O realizacji zajęć praktycznych pracowników młodocianych (klasy wielozawodowe) decyduje
pracodawca.
11. Zajęcia w klasach wielozawodowych realizowane dotychczas w formie turnusu dokształcania
teoretycznego młodocianych pracowników, będą realizowane na odległość. Informacja o terminie
i formach tych zajęć zostanie przekazana uczniom przez Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Rudzie Śląskiej.
12. Należy regularnie śledzić i dokładnie czytać informacje i komunikaty przekazywane przez
dyrekcję, wychowawców i nauczycieli poprzez dziennik elektroniczny (w polu INFORMACJE
oraz Wiadomości) i stronę internetową szkoły.

Pamiętajcie o obowiązku przestrzegania bezpieczeństwa w sieci, ponadto informuję, że:
a) niedozwolone jest udostępnianie swojego konta uczniowskiego osobom trzecim;
b) nieuprawnione wejście na konto kolegi lub koleżanki będzie traktowane jako próba fałszowania
dokumentacji szkolnej.
W razie jakichkolwiek wątpliwości czy problemów technicznych związanych ze sprzętem elektronicznym
kontaktuj się bezpośrednio z wychowawcą, dyrekcją szkoły lub nauczycielem uczącym.
Informuję, że w każdej chwili możesz skontaktować się z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
Dane do kontaktu z pedagogiem: e-mail: dstrzoda@zst.edu.pl erozmus@zst.edu.pl
Dane do kontaktu z psychologiem: e-mail: ikos@zst.edu.pl
Kontakt z dyrektorem szkoły dyrektor@zst.edu.pl tel. 322262028
Kontakt z nauczycielami uczącymi w Twojej klasie poprzez e-dziennik.

Nie opuszczaj własnego mieszkania! Szkolne obiekty są pozamykane oraz został wprowadzony zakaz
wstępu na boisko szkolne.
Zwracam się z prośbą o przestrzeganie wszelkich zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych.
Niestety, wg informacji WHO, młodzi ludzie też są narażeni na zakażenie.
Wszelkie kontakty ogranicz do Internetu lub innych środków komunikacji.
Pamiętaj, że dyrekcja szkoły i wszyscy nauczyciele pozostają do Waszej dyspozycji!
Życzę Wam spokoju i sukcesów w e-nauce!
Dyrektor ZST - mgr Elżbieta Jabłońska

