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Szkolny regulamin lekcji zdalnych

Komu pasuje zdalne nauczanie?

1.Lekcje odbywają się za pomocą aplikacji MS Teams, zgodnie z planem
zajęć zamieszczonym w kalendarzu tej aplikacji.
2.W zajęciach uczestniczymy logując się na stronie internetowej do
aplikacji Teams lub za pomocą aplikacji. Aplikację można pobrać ze strony
https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft- 365/microsoft-teams/download-
app
3.Wszelkie trudności z zalogowaniem do Microsoft Teams należy zgłaszać
wychowawcy klasy (kontakt telefoniczny lub przez dziennik elektroniczny).
4.Na lekcje online logujemy się punktualnie, zgodnie z terminem i
sposobem wskazanym przez nauczyciela prowadzącego.
5.Nie podajemy osobom trzecim dostępu do naszych lekcji.
6.Przed każdymi zajęciami wyłączamy zbędne aplikacje, aby nie
rozpraszać uwagi i nie przeszkadzać w lekcji.
7.Do spotkania online dołączamy z wyłączoną kamerą i mikrofonem.
Urządzenia te włączamy na wyraźną prośbę prowadzącego zajęcia, ale
dbamy również o prywatność (świadomie udostępniając lub ograniczając
przestrzeń w tle ).
8.Ekrany komputerów traktujemy jak „salę lekcyjną” wobec tego wyłączamy
mikrofony gdy z nich nie korzystamy. Włączamy mikrofony i piszemy na
czacie w toku lekcji wyłącznie na prośbę nauczyciela.
9.Obecność na lekcji online jest obowiązkowa.
Nieobecności może usprawiedliwić rodzic poprzez wpis w dzienniku
elektronicznym Vulcan lub w inny, ustalony z nauczycielem sposób.
10.Uczeń zalogowany, ale nieaktywny tzn. nie odpowiada, ma wyłączony
lub niesprawny mikrofon, może mieć nieobecność podczas lekcji.
11.Lekcji bez zgody nauczyciela prowadzącego nie wolno nagrywać,
fotografować, robić printscreenów i upubliczniać. Pamiętajmy, że
naruszenie tej zasady wiąże się z konsekwencjami prawnymi.
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     Nauka zdalna, podobnie jak praca z domu, nie każdemu pasuje. Dość
dobrze radzą sobie z nią introwertycy i osoby wrażliwe, ale już towarzyskim
ekstrawertykom może być trudno. Jedni i drudzy muszą nauczyć się
zarządzania czasem, ustalania priorytetów, planowania i innych
kompetencji 
Zdalna nauka wcale nie jest łatwa. Młody człowiek, który uczy się
samodyscypliny i zarządzania sobą, nieraz zaliczy wpadkę: zapomni 
o czymś, przegapi, nie dopilnuje, zwątpi w siebie, poczuje się zagubiony. 
Zdalne nauczanie jest odwrotnością tradycyjnej szkoły. Ci, którzy w klasie
dominowali, gadali, dowcipkowali, teraz bywają nieco zagubieni. Trochę
wypadli z roli, do której przywykli. Natomiast rozkwitają osoby wrażliwe,
nieśmiałe, te, które podczas zwykłych lekcji wycofywały się i rzadko
odzywały. Formuła pracy zdalnej może im służyć. Mogą popracować
samodzielnie, mają przestrzeń, by porozmawiać z nauczycielem, spokojnie
przedstawić wyniki swojej pracy. Może to kwestia mniejszej tremy, może
bardziej indywidualnego toku nauczania. 
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 Czy i kiedy zostaną przeprowadzone egzaminy zawodowe?

   Zdalne nauczanie zostało przedłużone do końca listopada. Bardzo
prawdopodobne jest to, że będzie ono obowiązywało do Świąt Bożego
Narodzenia. W jaki sposób zostaną więc przeprowadzone egzaminy
zawodowe? 

Kiedy odbędą się egzaminy zawodowe 2021? 

     Dla uczniów czwartej klasy technikum zbliża się jeden z najgorętszych
okresów w czasie nauki, a mianowicie czas egzaminów. Według planu,
który obowiązywał do tej pory, powinny się one odbyć 11 stycznia 2021
roku. Tym razem jednak czas, na który przypadają egzaminy zawodowe to
czas ogólnopolskich ferii zimowych. W związku z tym pojawiło się pytanie,
czy egzaminy zawodowe się odbędą. 
Egzaminy zawodowe zazwyczaj odbywają się w dniach wolnych od nauki, a
do ich przeprowadzenia potrzeba dużo miejsca oraz czasu. Wszystko
wskazuje na to, że przesunięcie ferii zimowych, które w tym razem
wypadają od 4 do 17 stycznia, stwarza lepsze warunki do tego, aby
egzaminy zawodowe 2021 się odbyły. 
        Rozpoczęcie sesji zimowej 2021 zaplanowano na poniedziałek 
11 stycznia. Dzień później - 12 stycznia powinna się odbyć część pisemna.
Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w
zawodzie dla sesji styczeń – luty 2021 zaplanowano na 31 marca 2021 r.
Do tej pory Centralna Komisja Egzaminacyjna nie przedstawiła decyzji 
o przełożeniu egzaminów, więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że
odbędą się zgodnie z planem. 

    Egzamin zawodowy składa się z dwóch części - pisemnej oraz
praktycznej. Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu 
z wykorzystaniem elektrycznego przeprowadzania egzaminu zawodowego,
czyli przy komputerze. Natomiast część praktyczna egzaminu zawodowego
polega na wykonaniu zadania lub zadań, których rezultatem jest wyrób,
usługa lub dokumentacja. Część praktyczna trwa minimum 120 minut i nie
dłużej niż 240 minut. 
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         Harmonogram egzaminów  - sesja zimowa 

2020/2021

11 stycznia 2021

150 minut

klasa IV TFG

godz.  9.00 -   AU.26-Projektowanie fryzur

godz. 13.00 - TG.16-Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

12 stycznia 2021

60 minut

klasa IVTFG i absolwenci
. 

godz. 10.00 - AU.26 – Projektowanie fryzur  
                      TG.07 - Sporządzanie potraw i napojów
                       M.18-Diagnozowanie i naprawa podzespołów i                         
                         zespołów pojazdów samochodowych 

godz. 12.00 - AU.21- Wykonywanie zabiegów fryzjerskich  
                      TG.16-Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
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Niepodległa do hymnu 

Zasady przeprowadzania egzaminu
 potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
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Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba
bez objawów chorobowych zbieżnych z
objawami COVID-19.
Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli
przebywa w domu z osobą w izolacji w
warunkach domowych albo sama jest objęta
kwarantanną lub izolacją w warunkach
domowych.
Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść na
teren szkoły,
Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły
zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów
komórkowych, maskotek.
Na egzaminie każdy zdający korzysta z
własnych przyborów piśmienniczych,
kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o
zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych
albo kalkulatorów rezerwowych dla
zdających – konieczna jest ich dezynfekcja
Zdający nie mogą pożyczać przyborów od
innych zdających.
Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na
egzamin można przynieść własną butelkę z
wodą.

Na terenie szkoły nie ma możliwości
zapewnienia posiłków.
Osoby przystępujące do więcej niż jednego
egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść
przyniesione przez siebie produkty w
przerwie między egzaminami.
Osoby, które przystępują do dwóch
egzaminów jednego dnia, mogą

w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo
oczekiwać na terenie szkoły
na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia

Czekając na wejście do szkoły albo sali
egzaminacyjnej, zdający zachowują
odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz
mają zakryte usta i nos.
Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie
osoby z zakrytymi ustami i nosem 

Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie
całej szkoły, zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa.

 
     W całej Polsce w Święto Niepodległości 
w samo południe mogliśmy wspólnie zaśpiewać
hymn Polski i w ten wyjątkowy sposób uczcić
102. rocznicę odzyskania niepodległości.
 
„Niepodległa do hymnu” to jedyne w swoim
rodzaju wydarzenie, zapoczątkowane w 2018
roku – w setną rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości. Ta nowa tradycja daje wszystkim
możliwość zaśpiewania hymnu wspólnie z
bliskimi, przyjaciółmi, sąsiadami, wszystkimi
Polakami.
Hymn Polski został wykonany 11 listopada 2020
r. równo o godzinie 12.00 w ramach akcji
Niepodległa do hymnu 2020.
W tym roku z powodu epidemii koronawirusa
wiele wydarzeń, w tym szkolne uroczystości,
zostały całkowicie odwołane.
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