ZARZĄDZENIE NR 7/2021/2022
DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
W SULĘCINIE
z dnia 24 listopada 2021r.

w sprawie organizacji zdalnego nauczania w SOSW w Sulęcinie

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 982 z późn. zm) oraz
§ 18 ust. 2a. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U z
2020 r. poz. 1604), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Inspektora
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sulęcinie zarządzam, co następuje:
§1
Informuję uczniów, rodziców i nauczycieli, że od dnia 24 listopada 2021r. do dnia 29 listopada
2021r. (3 dni) zajęcia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulęcinie będą
prowadzone na odległość.
§2
Dyrektor zobowiązuje nauczycieli do raportowania działań podjętych w ramach zdalnego
nauczania zgodnie z procedurami obowiązującymi w SOSW w Sulęcinie.
§3
Przy ustalaniu zakresu treści nauczania z przedmiotów obowiązkowych i pozostałych zajęć należy
uwzględnić:
1. Równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia.
2. Zróżnicowanie zajęć w każdym dniu.
3. Możliwości psychofizyczne każdego ucznia w podejmowaniu wysiłku w ciągu każdego
dnia.
4. Przemiennie używać w nauczaniu zdalnym monitorów ekranowych i innych narzędzi
multimedialnych.
5. Ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.
§4
Przy ustalaniu zasad oceniania i kontaktu z uczniami określić w porozumieniu z dyrektorem:
1. Sposób monitorowania postępów ucznia.
2. Weryfikację wiedzy i umiejętności – ocenianie bieżące.
3. Informowanie uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce i uzyskanych przez niego
ocenach.
4. Zapewnienie każdemu uczniowi i uczestnikowi zajęć oraz rodzicowi możliwości konsultacji
z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazanie informacji o formie i terminach
konsultacji.

§5
Dokumentowanie zdalnego nauczania odbywać się będzie wg przyjętych procedur, obowiązują
zapisy w dziennikach prowadzonych zajęć.
§6
Zdalne nauczanie może być realizowane z użyciem:
1. Programu Office 365 i aplikacji TEAMS
2. Innych – wg doboru nauczyciela, po zgłoszeniu Dyrektorowi i rodzicom dostosowanych
do specyfiki przedmiotu i rodzaju zajęć, predyspozycji uczniów i możliwości technicznych.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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