Zarządzenie nr 5/2019/2020
Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka
z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie nauczania na odległość realizowanego w Zespole Szkół Specjalnych
podstawa prawna : Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U.2019 poz.
1148 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25
marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 530)
§1
Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do realizowania kształcenia na odległość z
uwzględnieniem zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń
umożliwiających komunikację elektroniczną , możliwości psychofizycznych ucznia, jego
wieku i etapu edukacyjnego.
§2
1. Kształcenie na odległość może być prowadzone poprzez:
 zakładkę Lekcje w domu na stronie internetowej szkoły
 korzystanie z e-dziennika
 korzystanie z poczty elektronicznej
 korzystanie z platform edukacyjnych
 korzystanie z mediów społecznościowych
 korzystanie z platformy e- podręczniki
 korzystanie z połączeń telefonicznych
 korzystanie z poczty tradycyjnej.
2. Realizowane zdalne treści nauczania muszą się mieścić w podstawie programowej
kształcenia ogólnego. Możliwe jest wprowadzenie zmian w planach dydaktycznych
w związku z koniecznością realizacji podstaw programowych.
3. Zakres realizowanych treści musi uwzględniać możliwości psychofizyczne uczniów,
równomierne rozłożenie wysiłku w ciągu tygodnia pracy, specyfikę zajęć oraz ich
różnorodność.
4. Udokumentowane efekty pracy ucznia oraz podejmowane przez ucznia aktywności
określone przez nauczyciela potwierdzające zapoznanie się ze wskazanym materiałem
powinny być ocenione przez e-dziennik (informacja dla rodziców).
5. Dokumentowanie przez nauczycieli prowadzenia zajęć w sposób zdalny odbywa się
poprzez dziennik elektroniczny (wpis tematu zgodnego z realizowanymi treściami).

6. Nauczyciele są zobowiązania do przesyłania na e-mail szkoły przygotowanych
scenariuszy, materiałów, informacji dla rodziców. Materiały te będą służyć do
weryfikacji liczby przepracowanych godzin ponadwymiarowych.
7. Materiały z obowiązkowych zajęć edukacyjnych zostaną umieszczone na stronie
internetowej szkoły w zakładce „Lekcje w domu”.
8. Jeśli nie ma możliwości sprawdzenia frekwencji uczniów należy zaznaczyć
odpowiednio „nz”.
9. Zajęcia nie muszą odbywać się dokładnie w zgodzie z obowiązującym godzinowym
planem lekcji. Muszą być jednak uwzględnione zasady bezpieczeństwa uczniów,
w tym zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektronicznych.
10. Materiały do umieszczenia na stronie internetowej należy przesłać z co najmniej
1 - dniowym wyprzedzeniem. Materiałów kierowanych bezpośrednio do rodziców
bądź uczniów nie należy przesyłać w godzinach nocnych.
11. Jeśli nie ma możliwości technicznych realizacji kształcenia na odległość z danego
przedmiotu nie należy dokonywać wpisu w e-dziennika. O takich zdarzeniach należy
poinformować dyrektora szkoły poprzez pocztę elektroniczną.
12. Jeśli zajęcia w danym dniu lub tygodniu nie odbędą się z jakichkolwiek przyczyn, nie
można dokonywać wpisu w e-dzienniku.
13. Nauczyciele w ramach zespołów przedmiotowych powinni ze sobą współpracować
przy ustalaniu treści nauczania i planowania czasu pracy uczniów z wykorzystaniem
dostępnych środków (np. poczta elektroniczna). O wszelkich ustaleniach należy
poinformować dyrektora szkoły.
14. Rodzice i uczniowie mają możliwość indywidualnych konsultacji z nauczycielami
prowadzącymi zajęcia w sposób zdalny pocztą elektroniczną lub telefonicznie (dostęp
bezpośredni lub poprzez telefon szkolny).
§3
W czasie obowiązywania niniejszego zarządzenia obowiązują zasady oceniania określone
w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania oraz przedmiotowych zasady oceniania.
§4
Zarządzenie obowiązuje od 25 marca 2020r. do 10 kwietnia 2020r.
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Podpis i pieczęć dyrektora

