ZARZĄDZENIE NR 13/2020
Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni
z dnia 24 marca 2020r

w sprawie organizacji zajęć w szkole w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
Zespołu Szkół Specjalnych w Kcyni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w roku
szkolnym 2019/2020r.

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Dyrektor Szkoły, zarządza co następuje:

&1
Dyrektor Szkoły zobowiązuje wszystkich nauczycieli od dnia 25 marca 2020 do 10 kwietnia
2020 r. lub do odwołania stanu zagrożenia tj. do czasu powrotu uczniów do szkoły,
do organizacji zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod, a także technik kształcenia
na odległość.
&2
Dyrektor szkoły zobowiązuje nauczycieli do zdalnej realizacji programów nauczania.

Nauczyciele przygotowując materiały edukacyjne do kształcenia na odległość dokonują
weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, aby dostosować go do
wybranej metody kształcenia na odległość. Wychowawcy poszczególnych klas ustalają
możliwości techniczne kontaktu z uczniami i sposoby prowadzenia z nimi kształcenia na
odległość oraz informują o tym nauczycieli prowadzących zajęcia w danej klasie i dyrektora.
§3
Dyrektor Szkoły informuje, że w związku z Rozporządzeniem Minister Edukacji Narodowej
możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość oraz oceniania i klasyfikowania uczniów
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Nowe przepisy będą
obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. lub do odwołania.
§4
Nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych w Kcyni w okresie od 25 marca do 10 kwietnia
2020 r. lub do odwołania zgodnie z nowymi przepisami są zobowiązani do prowadzenia
kształcenia na odległość. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego
programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.
§5
1.

Dyrektor Szkoły zobowiązuje wychowawców do poinformowania rodziców klas w
Szkole Podstawowej , oraz rodziców i uczniów w Branżowej Szkole I st., oraz klas
PdP o formach prowadzenia nauczania na odległość ( terminach i czasie kontaktu z
uczniem sposobie kontaktu, sposobie pracy zdalnej, sposobie oceniania ucznia).
uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu,
zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia.
Terminy i formy będą (szczególnie przy młodszych dzieciach) ustalane w
porozumieniu z Rodzicami.

2.

Nauczyciele mają obowiązek dostosować plany nauczania do pracy na odległość z
uczniami oraz w tygodniu poprzedzającym prowadzone zajęcia ustalać z dyrektorem
treści, które będą realizowane . Dostosowanie będzie polegało na eliminowaniu treści,

których dzieci z niepełnosprawnościami nie będą w stanie zrealizować samodzielnie
lub byłyby one zbyt dużym obciążeniem dla współpracujących w zdalnym nauczaniu
rodziców.
3.

Nauczyciele są do dyspozycji ucznia i rodzica zawsze w czasie swoich
godzin zajęć, które są ustalone w planie nauczania. W tym czasie uczniowie za
pomocą ustalonych indywidualnie, możliwych dostępnych form kontaktują się z
nauczycielem przedmiotu, konsultują, oraz są poddawani ocenianiu. Dodatkowo, aby
umożliwić dostęp do konsultacji uczniom, którzy nie będą mieli możliwości kontaktu
on-line w godzinach zajęć lekcyjnych ( np. brak urządzenia, czy nieobecność rodzica
dziecka z autyzmem) nauczyciele będą też przeprowadzali konsultacje w innych
godzinach poza swoim planem pracy.

&6
1.

Dyrektor szkoły zobowiązuje nauczycieli do przekazywania systematycznie
informacji Rodzicom uczniów nauczanych indywidualnie oraz uczestnikom zajęć
rewalidacyjno – wychowawczych o dostępnych materiałach (książki, internet) lub
propozycje ćwiczeń skierowane bezpośrednio do dziecka.

2.

Nauczyciele prowadzący zajęcia w świetlicy przygotowują on-line zestaw zabaw i
ćwiczeń, które uatrakcyjnią uczniom czas spędzony w domu.

3.

Szkolny pedagog określa formy i terminy konsultacji, które umieszcza na stronie
internetowej szkoły.

4.

Nauczyciele zapisują oceny i przenoszą do dziennika po powrocie do szkoły.
Wiele zadań uczniowie będą zobowiązani wykonać pisemnie w celu ich szczegółowej
weryfikacji po powrocie do szkoły.

5.

Ze względu na bardzo słabe możliwości techniczne uczniów dopuszcza się wszystkie
formy kontaktu on-line: sms, komunikatory, tworzenie grup na komunikatorach,
e-maile itd.

&7
Dyrektor zobowiązuje wszystkich nauczycieli szkoły do zdalnej pracy w zespołach
przedmiotowych i udzielania pomocy merytorycznej oraz technicznej innym nauczycielom,
rodzicom i uczniom w celu realizacji kształcenia na odległość oraz koordynuje współpracę
nauczycieli z uczniami i rodzicami poprzez kontaktmailowy i telefoniczny.

§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020r i obowiązuje do odwołania.

Barbara Grodzicka
Dyrektor Szkoły

