Zarządzenie nr 18/2019/2020
Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dęblinie
z dnia 25.03.2020r.
w sprawie organizacji realizacji zadań przez SOSW w Dęblinie z wykorzystaniem metod
i techniki kształcenia na odległość
na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w
sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19,
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Dyrektor przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informacje o sposobie i trybie
realizacji zadań.
§ 2.
Wychowawcy oddziałów koordynują współpracę nauczycieli uczących w klasie z uczniami
i ich rodzicami.
§ 3.
Nauczyciele różnicują materiały przygotowywane dla uczniów uwzględniają potrzeby
edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym,
wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjnowychowawcze.
§ 4.
Dyrektor, we współpracy z nauczycielami, ustala tygodniowy zakres treści nauczania do
zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas uwzględniając:
a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku
umysłowego w ciągu dnia,
d) łączenie przemiennie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć,
f) ograniczenia wynikające z zasobów sprzętowych rodzin uczniów i umiejętności
posługiwania się technologią informacyjną uczniów i ich rodziców.
§ 5.
Dyrektor ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji szkolnego zestawu programów
nauczania.
§ 6.
Nauczyciele wskazują źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w
postaci elektronicznej, umieszczane na stronie internetowej SOSW w Dęblinie lub
przekazywane drogą e-mailową do rodziców. Kontakty telefoniczne w celu przekazywania
treści i wymagań programowych oraz poczta tradycyjna wykorzystywane będą w
uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszych ustaleniach z dyrektorem placówki.

§ 7.
Dyrektor ustala we współpracy z nauczycielami sposób monitorowania postępów pracy
uczniów oraz sposoby oceniania ich wytworów. Nauczyciele monitorują postępy i oceniają
wytwory zgodnie z ustalonym przez siebie systemem oceniania.
§ 8.
Dyrektor ustala sposób dokumentowania realizacji zadań.
1. Nauczyciele sporządzają sprawozdania z realizacji treści wynikających z podstawy
programowej danego przedmiotu oraz działań wynikających z planów pracy
specjalistów i realizatorów pomocy psychologiczno- -pedagogicznej,
2. Dane o realizacji zadań przekazywane są w formie tabeli:
Klasa

Przedmiot

Data

Temat

Uwagi

Podpis
nauczyciela

3. Nauczyciele w sprawozdaniach umieszczają informację o realizacji podstawy
programowej lub trudnościach z realizacją w/w treści.

§ 9.
Dyrektor zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem
prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji.
§ 10.
Nauczyciele zobowiązani są do korzystania ze służbowej poczty elektronicznej oraz
systematycznego zapoznawania się z informacjami przekazywanymi przez MEN, KO
w Lublinie i dyrektora SOSW Dęblinie.
§ 11.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. i obowiązuje do 10 kwietnia 2020r.

