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Komunikat nr 12/2021/2022 
z dnia 15 grudnia 2021r. 

Zespół Szkół nr 3 w Katowicach  
 

 

Dyrektor Zespołu informuje, że od dnia 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. zostają 

zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Katowicach na podstawie 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r., w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i 

zwalczaniem COVID - 19 (Dz. U. z 2021r., poz. 2301). 

Zasady związane z nauką zdalną: 

Videolekcja odbywa się za pomocą platformy Teams. 

Uczeń zobowiązany jest wpisać swoje imię i nazwisko w celu weryfikacji przez nauczyciela.  

Zajęcia zaczynają się zgodnie z planem lekcji. 

Godziny rozpoczynania lekcji zgodnie z planem: 

7:45 

8:40 

9:40 

10:40 

11:40 

12:40 

13:35 

14:30 

15:20 

Lekcje on-line będą trwały 35 minut. Pozostały czas jest przeznaczony na pracę własną 

ucznia. W tym czasie prosimy, aby uczniowie  w miarę możliwości nie korzystali  

z komputera i zrobili sobie krótką przerwę. 

W przypadku braku możliwości zorganizowania zastępstwa dla uczniów uczących się zdalnie, 

lekcja zostaje odwołana. Informacja o tym będzie podana w dzienniku elektronicznym Vulcan 

oraz na platformie TEAMS w Zespole Zastępstwa. 

Obecność: 

Na lekcjach będzie sprawdzana obecność, która następnie po zakończeniu lekcji będzie 

wprowadzana do dziennika elektronicznego Vulcan. 

Do dziennika lekcyjnego na czas nauczania zdalnego wprowadza się dodatkową opcję  

w monitorowaniu frekwencji „uz” – co oznacza uczeń zalogowany. Taka opcja zostanie 

zaznaczona w momencie, gdy uczeń będzie zalogowany podczas zajęć, ale nie będzie 
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wykazywał żadnej aktywności podczas trwania lekcji np. nie będzie odpowiadał na zadane 

pytania w formie ustnej lub pisemnej, nie będzie z nim kontaktu podczas lekcji pomimo 

informacji o zalogowaniu na zajęciach. 

Uzyskana w ten sposób frekwencja będzie miała wpływ na ocenę z zachowania. 

Usprawiedliwianie nieobecności uczniów: 

Rodzic/pełnoletni uczeń usprawiedliwia nieobecność  przesyłając pismo przez dziennik 

elektroniczny Vulcan do wychowawcy klasy w terminie do 14 dni. 

Rodzic/pełnoletni uczeń usprawiedliwia nieobecność zaznaczając nieobecności do 

usprawiedliwienia i przesyła je do zaakceptowania przez wychowawcę w terminie do 7 dni od 

zakończenia nieobecności. 

W przypadku dłuższej nieobecności rodzic informuje o niej wychowawcę.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Katarzyna Wiecierzyńska 
Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Katowicach  

 
 
 

 
 
 
 
Udostepnienie komunikatu:  
VULCAN dziennik elektroniczny 
 
 
 
 


