Gostynińskie Centrum Edukacyjne

Organizacja turnusu w zakresie dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w Centrum
Kształcenia Zawodowego w Gostyninie
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Gostyninie wprowadza zmiany w formie kształcenia
w zawodach: blacharz samochodowy – III stopień, monter sieci i instalacji sanitarnych III stopień,
piekarz III stopień i zaleca zgłoszonym na ten kurs wykonanie następujących zadań:
1. Każdy uczeń zgłoszony na turnus dokształcania w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
jest zobowiązany do realizacji treści nauczania zgodnie z podstawą programową 2019 w formie
kształcenia na odległość- nauczanie zdalne - zajęcia odbywają się zdalnie na platformie TEAMS z
użyciem narzędzi OFFICE365.
2. Uczniowie pozostają w domach, wszystkie zajęcia odbywają się zdalnie wg obowiązującego planu –
niedopuszczalne są jakiekolwiek zmiany, np. godziny prowadzonych zajęć.
Rozpoczęcie zajęć:
piekarz – poniedziałek godzina 8.00
monter sieci i instalacji sanitarnych – poniedziałek godzina: 12.30
blacharz samochodowy - poniedziałek godzina 8.00
3. Logowanie do lekcji odbywa się wg przetestowanego z nauczycielami schematu; uczeń potwierdza
tam swoją obecność i obowiązkowo uczestniczy w każdym etapie takiej lekcji wg zasad ustalonych z
nauczycielem; do wskazanych przez nauczycieli czynności lekcyjnych wymagane jest użycie przez
uczniów kamery.
4. Obecność na zdalnych zajęciach liczona jest do frekwencji ogólnej; obowiązują zasady oceniania
uwzględniające terminowość i systematyczność wykonywanych zadań.
5. Poniżej znajduje się mail nauczyciela- wychowawcy, z którym należy się skontaktować, podać imię i
nazwisko, dane szkoły, do której się uczęszcza, a następnie systematycznie realizować przesłane przez
niego zadania, zwłaszcza czynności konieczne do uczestnictwa w zajęciach online. W informacji
zwrotnej znajdą się dane niezbędne do zalogowania na platformie TEAMS. Jeśli posiadasz już konto,
masz konto, ale nie masz hasła – poinformuj wychowawcę.
Blacharz samochodowy III stopień: wg.gostynin@wp.pl, monter sieci i instalacji
sanitarnych: III stopień: kurs.instalator3@poczta.onet.pl piekarz III stopień: techkurs@wp.pl

6. Nauczyciele udzielają na życzenie ucznia i rodzica dodatkowych informacji na temat przesłanego
materiału.
7. W zakresie oceniania obowiązują Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania zawarte w Statucie CKZ,
zmienia się i ujednolica wagi bieżących ocen szkolnych, na czas nauczania zdalnego wynosi ona 1
dla wszystkich uzyskiwanych ocen.
8. Nauczyciele są zobowiązani do przestrzegania zasad higieny pracy uczniów, bez nadmiernego ich
obciążania.
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