ZARZADZENIE Nr 9/2020
DYREKTORA SOSW pn. CENTRUM AUTYZMU I CAŁOSCIOWYCH ZABURZEN
ROZWOJOWYCH
w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1
z dnia 24.03.2020 roku.

W sprawie: organizacji i sposobu realizacji zadań Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie
w okresie czasowego zawieszania zajęć i ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w dniach
25.03.2020 r. – 10.04.2020 r.

Na podstawie §1 rozporządzenia 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 (Dz. U. z 2020 r.
poz. 493) zarządza się co następuje:

§1
W dniach 25.03.2020 r. – 10.04.2020 r. realizacja zadań dydaktyczno – wychowawczych
w Ośrodku odbywa się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
§2
1. Nauczyciele w uzgodnieniu z rodzicami i uczniami wybierają najkorzystniejszą dla nich formę
kształcenia na odległość, biorąc pod uwagę możliwości własne i uczniów.
2. Dyrektor, we współpracy z nauczycielami ustala:
a. tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych klasach, który
uwzględnia:
 równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
 zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
 możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku
umysłowego w ciągu dnia,
 łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
 ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć;
b. sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy
i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców
o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach;
c. potrzebę modyfikacji odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego
i szkolnego zestawu programów nauczania;

d. źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci
elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać.
§3
1. Dokumentowanie realizacji zadań dydaktyczno- wychowawczych przez nauczycieli oraz
dokumentowanie oceniania uczniów odbywa się z wykorzystaniem kart według wzoru
stanowiącego załącznik 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Po zakończeniu okresu obowiązywania kształcenia na odległość podpisane przez nauczycieli
karty zostają dołączone do dzienników lekcyjnych.
§4
Uczniowie lub rodzice mają możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym w formach
i terminach ustalonych przez strony.
§5
Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane
w szczególności:
1. z wykorzystaniem:
a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl,
b) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek
podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach
internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
c) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
d) innych niż wymienione w lit. a–c materiałów wskazanych przez nauczyciela;
2. przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela,
potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny
pracy ucznia;
3. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji
między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;
4. przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji
przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym,
edukacją wczesnoszkolną, wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjnowychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
§6
1. Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego prowadzi się w zakresie:
a) teoretycznych przedmiotów zawodowych;
b) zajęć praktycznych – wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu
wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia.

2. Program nauczania zawodu może ulec modyfikacji w taki sposób, że część kształcenia
przewidzianego do realizacji w klasach programowo wyższych może być zrealizowana w roku
szkolnym 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego
sposobu kształcenia, jeżeli dotychczas nabyte przez uczniów wiedza i umiejętności na to
pozwalają, a część kształcenia niemożliwa do realizacji z wykorzystaniem tych metod
i technik lub innego sposobu kształcenia może być zrealizowana w klasach (semestrach)
programowo wyższych w następnych latach szkolnych.
§7
Dopuszcza się realizację zadań opiekuńczych na terenie Ośrodka w ograniczonym zakresie w razie
wystąpienia konieczności zapewnienia uczniom opieki w sytuacji braku możliwości sprawowania
opieki nad dzieckiem przez rodziców lub opiekunów prawnych, po wcześniejszym uzgodnieniu
z dyrektorem Ośrodka.
§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25.03.2020 r.

