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PODSTAWA PRAWNA 

 

1. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374); 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 

1389); 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 04 września 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. 1539). 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży 

Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej wprowadza się formę nauczania zdalnego lub 

hybrydowego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  

2. Nauczanie zdalne odbywa się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej 

zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem, 

rodzicem/opiekunem prawnym.  

3. Podczas nauczania zdalnego/hybrydowego nauczyciele z klasami objętymi nauczaniem 

zdalnym, zgodnie z zarządzeniem Dyrektora lub przebywającymi na kwarantannie 

prowadzą zajęcia zdalne zgodnie z planem zajęć klasy/ucznia.  

4. Nauczanie zdalne uwzględnia możliwości psychofizyczne i organizacyjno – techniczne 

wszystkich uczestników tego procesu, czyli nauczycieli, uczniów i ich 

rodziców/opiekunów prawnych. 

5. Godzina lekcyjna w formie zdalnej może trwać od 30 do 60  minut. Najważniejszym 

elementem jest zrealizowanie celu nauczania, przy zachowaniu bezpieczeństwa                 

i higieny pracy, a przede wszystkim dostosowania form pracy do możliwości i potrzeb 

ucznia. 

6. Działania w ramach nauczania zdalnego mogą być prowadzone w oparciu m.in. o: 
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1) materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach 

internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów;  

2) zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/; 

3) dzienniki elektroniczne; platformę Discord, Microsoft Teams, Zoom Meeting; 

platformą priorytetową jest Microsoft Teams 

4) komunikację poprzez pocztę elektroniczną; 

5) media społecznościowe, komunikatory, programy do telekonferencji przy 

zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu; 

6) lekcje online; 

7) programy telewizji publicznej i audycje radiowe; 

8) zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej szkoły; 

9) podręczniki, karty pracy, ćwiczenia, które uczeń już posiada; 

10) wydrukowanie przez szkołę materiałów dla uczniów i wyłożenie ich we wskazanym 

miejscu do odbioru przez rodziców; 

11) „okienko” w szkole do odbioru prac uczniów; 

12) dostarczanie wydrukowanych materiałów do ucznia. 

7. Monitorowanie aktywności i pracy uczniów odbywa się na podstawie wykonanych  

i przesłanych do nauczyciela zadań uwzględniających specyfikę danej szkoły. 

8. Nauczyciele pracują zgodnie z tygodniowym wymiarem czasu pracy w trybie 

rotacyjnym (na terenie placówki lub w miejscu zamieszkania).  

9. Zajęcia on – line prowadzone są z podziałem na pracę ekranową oraz indywidualną 

ucznia. 

§ 2. SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY I – VIII 

1. Ocenianie wiadomości i umiejętności uczniów odbywa się zgodnie  

z  Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania zawartym w Statucie Szkoły. 

2. Poprawa otrzymywanych ocen bieżących jest możliwa w formie i dniu ustalonym  

z nauczycielem danego przedmiotu nauczania poprzez platformę lub inne 

komunikatory. 

3. Zadania wychowawcy klasy: 

1) diagnozowanie sytuacji uczniów pod względem dostępności do kanałów 

komunikacji elektronicznej i ustalenie możliwych form pracy zdalnej 

z rodzicami ucznia; 

https://epodreczniki.pl/
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2) ustalenie z uczniem lub z jego rodzicami/opiekunami prawnymi innych 

sposobów pracy, jeżeli przyjęte formy nauki zdalnej są niemożliwe do realizacji; 

3) przekazywanie nauczycielom zespołu oddziałowego, w tym nauczycielom 

specjalistom, informacji o możliwych formach pracy zdalnej z uczniem; 

4) pozostawanie w stałym kontakcie z nauczycielami specjalistami;  

5) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi  

w sprawach dotyczących zdalnego nauczania. 

6) poinformowanie uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych o wpływie 

systematycznej pracy zdalnego nauczania na ocenę zachowania; 

7) monitorowanie, koordynowanie i korygowanie ilości zadań domowych 

przesyłanych do uczniów przez nauczycieli; 

8) dobór narzędzi pracy zdalnej z uwzględnieniem zasad bezpiecznego korzystania 

przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, ze 

szczególnym uwzględnieniem: 

a. możliwości psychofizycznych uczniów w ramach podejmowanego 

intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia, 

b. łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych 

i bez ich użycia, 

c. ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć. 

4. Zadania nauczycieli i specjalistów: 

1) pozyskiwanie informacji od wychowawcy dotyczącej sytuacji uczniów pod 

względem dostępności do kanałów komunikacji elektronicznej; 

2) ustalenie sposobu komunikacji i przekazywania materiałów uczniom bez takiej 

dostępności; 

3) poinformowanie uczniów o: 

a. możliwym trybie pracy, jego formach i częstotliwości kontaktu, 

b. zakresie zadań i materiałach, 

c. kryteriach sukcesu, 

d. uzyskanej ocenie wraz z informacją zwrotną; 

4) współpraca z innymi nauczycielami; 

5) przesyłanie materiałów opracowanych zgodnie z zasadami pedagogiki 

specjalnej, z zachowaniem wszelkich form dostosowań do niepełnosprawności 

ucznia;  
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6) przygotowywanie materiałów zawierających treści z podstawy programowej 

kształcenia ogólnego; 

7) przygotowywanie materiałów do zajęć rewalidacyjnych; 

8) dostosowanie metod pracy do możliwości psychofizycznych uczniów; 

9) przesyłanie materiałów w sposób uzgodniony z rodzicami/opiekunami 

prawnymi w miarę możliwości organizacyjno-technicznych za pomocą m.in: 

a. dziennika elektronicznego, 

b. platform rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 

i zaakceptowanych przez dyrektora szkoły (Microsoft Teams), 

c. plików umieszczanych na dysku podłączonym do konta przez 

nauczyciela lub administratora, 

d. poczty elektronicznej, 

e. innych sposobów i form realizacji, 

10) w przypadku niewykonywania prac, nauczyciel uzgadnia z uczniem lub jego 

rodzicami nowy termin nadesłania pracy; 

11) wystawienie oceny zgodnie z Szkolnym Systemem Oceniania; 

12) pomoc uczniom i rodzicom/opiekunom prawnym w przypadku wystąpienia 

trudności związanych z nauką zdalną; 

13) motywowanie uczniów do zdalnej nauki za pomocą różnorodnych środków 

dydaktycznych i wychowawczych; 

14) utrzymywanie kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi w sprawach 

dotyczących zdalnego nauczania. 

5. Zadaniem uczniów klas I – VIII jest samodzielne lub z pomocą rodziców/opiekunów 

prawnych: 

1) utrzymywanie systematycznego kontaktu z wychowawcą i nauczycielami; 

2) organizowanie nauki własnej w domu; 

3) uczenie się w miarę możliwości lokalowych rodziny w stałym miejscu, które 

codziennie jest przygotowywane; 

4) odsyłanie nauczycielowi w ustalonym terminie określonym kanałem 

komunikacyjnym wykonanych prac; 

5) informowanie na bieżąco wychowawcę klasy o pojawiających się problemach 

technicznych; 

6) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie. 
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6. ZADANIA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO  

1. Zadania rodziców/opiekunów prawnych uczniów klas 1 – 8 Szkoły Podstawowej 

Specjalnej nr 1:  

1) zorganizowanie stanowiska do zdalnego uczenia się dziecka; 

2) motywowanie i docenianie zaangażowania i kreatywności dziecka do nauki;  

3) zachęcanie dziecka do samodzielnej pracy;  

4) wspieranie dziecka w wykonaniu zadanych prac;  

5) systematyczne utrzymywanie kontaktu z wychowawcą oraz nauczycielami 

i specjalistami w godzinach ich pracy;  

6) regularne korzystanie z platformy edukacyjnej lub innych form kontaktu 

z nauczycielami, specjalistami i wychowawcami; 

7) sygnalizowanie wychowawcom, nauczycielom lub specjalistom trudności 

organizacyjno-technicznych i zgłaszanie ewentualnych niedyspozycji 

zdrowotnych dziecka uniemożliwiających udział w nauczaniu zdalnym.  

 

§ 3. IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  

1. W Liceum Ogólnokształcącym ocenianie wiadomości i umiejętności uczniów odbywa 

się zgodnie ze Szkolnym Systemem Oceniania zawartym w Statucie Szkoły. 

2. Poprawa otrzymywanych ocen bieżących jest możliwa w formie i dniu ustalonym  

z nauczycielem danego przedmiotu nauczania poprzez platformę lub inne 

komunikatory, jednakże  powinna być skorelowana z innymi przedmiotami                   

oraz uwzględniająca możliwości psychofizyczne i techniczne uczniów.  

3. Zadania wychowawcy Liceum Ogólnokształcącego: 

1) diagnozowanie sytuacji uczniów pod względem dostępności do kanałów 

komunikacji elektronicznej i ustalenie możliwych form pracy zdalnej 

z  rodzicami ucznia, pomoc uczniom i rodzicom w korzystaniu z platform 

priorytetowych; 

2) ustalenie z uczniem lub z jego rodzicami/opiekunami prawnymi innych 

sposobów pracy, jeżeli przyjęte formy nauki zdalnej są niemożliwe do realizacji; 

3) przekazywanie nauczycielom zespołu oddziałowego, w tym nauczycielom 

specjalistom, informacji o możliwych formach pracy zdalnej z uczniem; 
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4) poinformowanie uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych o wpływie 

systematycznej pracy zdalnego nauczania na ocenę z zachowania; 

5) monitorowanie, koordynowanie i korygowanie ilości zadań domowych 

przesyłanych do uczniów przez  wszystkich nauczycieli oddziału; 

6) dobór narzędzi pracy zdalnej z uwzględnieniem zasad bezpiecznego korzystania 

przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, ze 

szczególnym uwzględnieniem: 

a. możliwości psychofizycznych uczniów w ramach podejmowanego 

intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia, 

b. łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych 

i bez ich użycia. 

c. ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć. 

4. Zadania nauczycieli i specjalistów: 

1) pozyskiwanie informacji od wychowawcy dotyczącej sytuacji uczniów pod 

względem dostępności do kanałów komunikacji elektronicznej; 

2) ustalenie sposobu komunikacji i przekazywania materiałów uczniom bez takiej 

dostępności; 

3) poinformowanie uczniów o: 

a. możliwym trybie pracy, jego formach i częstotliwości kontaktu, 

b. zakresie zadań i materiałach, 

c. kryteriach sukcesu, 

d. uzyskanej ocenie wraz z informacją zwrotną; 

4) analizowanie dostępnych platform edukacyjnych pod względem przydatności 

podczas realizacji podstawy programowej; 

5) współpraca z innymi nauczycielami; 

6) przesyłanie materiałów w sposób uzgodniony z rodzicami/opiekunami 

prawnymi w miarę możliwości organizacyjno-technicznych za pomocą m.in: 

a. dziennika elektronicznego, platformy Discord, Miccrosofrt Teams, 

Zoom Meeting, 

b. platform rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, 

c. plików umieszczanych na dysku podłączonym do konta przez 

nauczyciela lub administratora, 

d. poczty elektronicznej; 

e. lekcji on – line, 
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f. innych sposobów i form realizacji; 

7) w przypadku niewykonywania prac nauczyciel uzgadnia z uczniem lub jego 

rodzicami/opiekunami prawnymi nowy termin ich nadesłania; 

8) wystawienie oceny zgodnie z  Szkolnym Systemem Oceniania; 

9) pomoc uczniom i rodzicom/opiekunom prawnym w przypadku wystąpienia 

trudności związanych ze zdalną nauką; 

10) motywowanie uczniów do zdalnej nauki za pomocą różnorodnych środków 

dydaktycznych i wychowawczych; 

11) utrzymywanie kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi w sprawach 

dotyczących zdalnego nauczania. 

5. Zadaniem uczniów Liceum Ogólnokształcącego jest samodzielne lub z pomocą 

rodziców/opiekunów prawnych: 

1) utrzymywanie systematycznego kontaktu z wychowawcą, nauczycielami 

i specjalistami; 

2) organizowanie nauki własnej w domu; 

3) uczenie się w miarę możliwości lokalowych rodziny w stałym miejscu, które 

codziennie jest przygotowywane; 

4) odsyłanie nauczycielowi w ustalonym terminie określonym kanałem 

komunikacyjnym wykonanych prac; 

5) przekazywanie wychowawcy wszelkich wątpliwości co do własnych 

umiejętności i możliwości technicznych wykorzystywanego sprzętu 

komputerowego, oraz dostępności do środków komunikacji informatycznej; 

6) dbanie o ład i porządek w miejscu pracy; 

7) dbanie o zdrowie i higienę pracy (m. in przerwy na odpoczynek); 

8) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie; 

9) przestrzeganie etykiety językowej i kultury w komunikacji z nauczycielami 

i rówieśnikami. 

§ 4. SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA  

1. W klasach Szkoły Branżowej I stopnia, ocenianie wiadomości i umiejętności odbywa 

się zgodnie ze  Szkolnym Systemem Oceniania zawartym w Statucie Szkoły. 

2. Poprawa otrzymywanych ocen bieżących jest możliwa w formie i dniu ustalonym  

z nauczycielem danego przedmiotu nauczania poprzez platformę lub inne 
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komunikatory, jednakże  powinna być skorelowana z innymi przedmiotami oraz 

uwzględniająca możliwości psychofizyczne i techniczne uczniów. 

3. Zadania wychowawcy klasy Szkoły Branżowej I stopnia: 

1) diagnozowanie sytuacji uczniów pod względem dostępności do kanałów komunikacji 

elektronicznej i ustalenie możliwych form pracy zdalnej z rodzicami ucznia/opiekunami 

prawnymi; pomoc uczniom i rodzicom w korzystaniu z platform priorytetowych; 

2) ustalenie z uczniem lub z jego rodzicami/opiekunami prawnymi innych sposobów 

pracy, jeżeli przyjęte formy nauki zdalnej są niemożliwe do realizacji; 

3) przekazywanie nauczycielom zespołu oddziałowego, w tym nauczycielom 

specjalistom, informacji o możliwych formach pracy zdalnej z uczniem; 

4) poinformowanie uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych o wpływie 

systematycznej pracy zdalnego nauczania na ocenę z zachowania; 

5)monitorowanie, koordynowanie i korygowanie ilości zadań domowych przesyłanych 

do uczniów przez nauczycieli; 

6) dobór narzędzi pracy zdalnej z uwzględnieniem zasad bezpiecznego korzystania przez 

uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, ze szczególnym 

uwzględnieniem: 

a. możliwości psychofizycznych uczniów w ramach podejmowanego 

intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia, 

b. łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych 

i bez ich użycia, 

c. ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć. 

4. Zadania nauczycieli i specjalistów: 

1) pozyskiwanie informacji od wychowawcy dotyczącej sytuacji uczniów pod względem 

dostępności do kanałów komunikacji elektronicznej; 

2) ustalenie sposobu komunikacji i przekazywania materiałów uczniom bez takiej 

dostępności; 

3) poinformowanie uczniów o: 

a. możliwym trybie pracy, jego formach i częstotliwości kontaktu, 

b. zakresie zadań i materiałach, 

c. kryteriach sukcesu, 
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d. uzyskanej ocenie wraz z informacją zwrotną; 

4) analizowanie dostępnych platform edukacyjnych pod względem przydatności podczas 

realizacji podstawy programowej; 

5) współpracy z innymi nauczycielami; 

6) przesyłanie materiałów w sposób uzgodniony z rodzicami/opiekunami prawnymi w 

miarę możliwości organizacyjno-technicznych za pomocą m.in: 

a. dziennika elektronicznego, 

b. platform rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 

i zaakceptowanych przez dyrektora Szkoły, 

c. plików umieszczanych na dysku podłączonym do konta przez 

nauczyciela lub administratora, 

d. poczty elektronicznej; 

e. lekcji on – line, 

f. innych sposobów i form realizacji; 

7) w przypadku niewykonywania prac nauczyciel uzgadnia z uczniem lub jego 

rodzicami/opiekunami prawnymi nowy termin nadesłania pracy; 

8) wystawienie oceny zgodnie z Szkolnym Systemem Oceniania; 

9) pomoc uczniom i rodzicom/opiekunom prawnym w przypadku wystąpienia trudności 

związanych ze nauką zdalną; 

10) motywowanie uczniów do zdalnej nauki za pomocą różnorodnych środków 

dydaktycznych i wychowawczych; 

11) utrzymywanie kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi w sprawach dotyczących 

zdalnego nauczania. 

5. Zadaniem uczniów Szkoły Branżowej I stopnia jest samodzielne lub z pomocą 

rodziców: 

1) utrzymywanie systematycznego kontaktu z wychowawcą i nauczycielami; 

2) organizowanie nauki własnej w domu; 

3) uczenie się w miarę możliwości lokalowych rodziny w stałym miejscu, które codziennie 

jest przygotowywane; 

4) odsyłanie nauczycielowi w ustalonym terminie określonym kanałem komunikacyjnym 

wykonanych prac; 

5) przekazywanie wychowawcy wszelkich wątpliwości co do własnych umiejętności i 

możliwości technicznych wykorzystywanego sprzętu komputerowego oraz dostępności 

do środków komunikacji informatycznej; 
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6) dbanie o ład i porządek w miejscu pracy; 

7) dbanie o zdrowie i higienę pracy (m. in przerwy na odpoczynek); 

8) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie m.in. 

poprzez: 

9) przestrzeganie etykiety językowej i kultury w komunikacji z nauczycielami i 

rówieśnikami. 

§ 5. SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 1 KLASY 1 – 8  

DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU 

UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM, SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO 

PRACY, GRUPY REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE 

1. Ocenianie wiadomości i umiejętności uczniów odbywa się zgodnie  

z  Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania zawartym w Statucie Szkoły. 

2. Zadania wychowawcy klasy: 

1) diagnozowanie sytuacji uczniów pod względem dostępności do kanałów 

komunikacji elektronicznej i ustalenie możliwych form pracy zdalnej z rodzicami 

ucznia; 

2) dostosowanie metod i form pracy zdalnej do możliwości i potrzeb ucznia; 

3) ustalenie z rodzicami/opiekunami prawnymi innych sposobów pracy, jeżeli 

przyjęte formy nauki zdalnej są niemożliwe do realizacji; 

4) przekazywanie nauczycielom zespołu oddziałowego, w tym nauczycielom 

specjalistom, informacji o możliwych formach pracy zdalnej z uczniem; 

5) pozostawanie w stałym kontakcie z nauczycielami specjalistami;  

6) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi  

w sprawach dotyczących zdalnego nauczania; 

7) dobór narzędzi pracy zdalnej z uwzględnieniem zasad bezpiecznego korzystania 

przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, ze 

szczególnym uwzględnieniem: 

- możliwości psychofizycznych uczniów w ramach podejmowanego intensywnego 

wysiłku umysłowego w ciągu dnia, 

- łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich 

użycia. 

3. Zadania nauczycieli i specjalistów: 
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1) pozyskiwanie informacji od wychowawcy dotyczącej sytuacji uczniów pod względem 

dostępności do kanałów komunikacji elektronicznej; 

2) ustalenie sposobu komunikacji i przekazywania materiałów uczniom bez takiej 

dostępności; 

3) współpraca z innymi nauczycielami; 

4) przesyłanie materiałów opracowanych zgodnie z zasadami pedagogiki specjalnej,            

z zachowaniem wszelkich form dostosowań do rodzaju niepełnosprawności ucznia;  

5) dostosowanie metod pracy do możliwości psychofizycznych uczniów; 

6) przesyłanie materiałów w sposób uzgodniony z rodzicami/opiekunami prawnymi w 

miarę możliwości organizacyjno – technicznych za pomocą m.in: 

- dziennika elektronicznego, 

- platform rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 

i zaakceptowanych przez dyrektora szkoły (Microsoft Teams), 

- plików umieszczanych na dysku podłączonym do konta przez nauczyciela lub 

administratora, 

- poczty elektronicznej, 

- innych sposobów i form realizacji. 

7) wystawienie oceny zgodnie z Szkolnym Systemem Oceniania; 

8) pomoc uczniom i rodzicom/opiekunom prawnym w przypadku wystąpienia trudności 

związanych z nauką zdalną; 

9) motywowanie uczniów do zdalnej nauki za pomocą różnorodnych środków 

dydaktycznych i wychowawczych; 

10) utrzymywanie kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi w sprawach dotyczących 

zdalnego nauczania. 

4. Zadaniem uczniów jest samodzielne lub z pomocą rodziców/opiekunów prawnych: 

a) utrzymywanie systematycznego kontaktu z wychowawcą i nauczycielami; 

b) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie. 

4. ZADANIA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO  

5. Zadania rodziców/opiekunów prawnych uczniów: 

1) zorganizowanie stanowiska do zdalnego uczenia się; 

2) motywowanie i docenianie chęci oraz kreatywności dziecka do nauki;  
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3) zachęcanie dziecka do samodzielnej pracy;  

4) wspieranie dziecka w wykonaniu zadanych prac;  

5) systematyczne utrzymywanie kontaktu z wychowawcą oraz nauczycielami 

i specjalistami w godzinach ich pracy;  

6) regularne korzystanie z platformy edukacyjnej lub innych form kontaktu 

z nauczycielami, specjalistami i wychowawcami; 

7) sygnalizowanie wychowawcom, nauczycielom lub specjalistom trudności 

organizacyjno – technicznych i zgłaszanie ewentualnych niedyspozycji zdrowotnych 

dziecka uniemożliwiających udział w nauczaniu zdalnym; 

8) odsyłanie nauczycielowi w ustalonym terminie określonym kanałem komunikacyjnym 

wykonanych przez dziecko prac. 

 

§ 6 Grupy wychowawcze 

1. Zadania wychowawcy grup wychowawczych: 

1) poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, organizowanie i prowadzenie pracy 

wychowawczej i opiekuńczej w grupie, 

2) tworzenie warunków wspomagających rozwój indywidualny każdego wychowanka        

i ułatwiających proces uczenia się,  

3) rozwijanie i pogłębianie zainteresowań własnych wychowanków, ich postaw 

społecznych i humanitarnych, 

4) praca uczniów nie podlega ocenie,  

5) wychowawcy prowadzący grupę wspólnie ustalają miesięczny plan pracy,  

6) przygotowywanie materiałów zgodnie z obowiązującym planem pracy opiekuńczo – 

wychowawczym, 

7) wdrażanie wychowanków do samodzielnej pracy w zakresie przygotowania się do zajęć 

szkolnych, posługiwania się podręcznikami, przyborami szkolnymi, sprzętem 

elektronicznym, 

8) przygotowanie wychowanka do jak najbardziej samodzielnego życia w rodzinie i 

społeczeństwie, 

9) prowadzenie obserwacji wychowanków, konsultacja spostrzeżeń z Kierownikiem 

Internatu/grup wychowawczych, wychowawcami w szkole oraz ze specjalistami 

pracującymi w Ośrodku. 
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10) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi w sprawach 

dotyczących zdalnego nauczania, 

11) ustalenie z uczniem lub z jego rodzicami/opiekunami prawnymi innych sposobów 

pracy, jeżeli przyjęte formy nauki zdalnej są niemożliwe do realizacji, 

12) udzielanie pomocy w nauce własnej. 

2. Zadania wychowanków: 

1) nawiązanie kontaktu z wychowawcą grupy za pomocą ustalonych form komunikacji, 

2) informowanie wychowawcy o braku możliwości udziału w odbywających się 

zajęciach, 

3) zgłaszanie wychowawcy potrzeby pomocy w odrobieniu zadań domowych 

w godzinach pracy wychowawcy, 

4) przekazywanie wychowawcy informacji na temat stanu zdrowia, kondycji 

psychofizycznej oraz ogólnego samopoczucia, 

5) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z Internetu: 

6) zachowanie kultury słowa w komunikacji z wychowawcami i rówieśnikami. 

 

§ 7 Świetlica szkolna 

1. Zadania nauczycieli: 

1) Dostosowanie narzędzi, metod i form pracy w zdalnym nauczaniu do możliwości 

psychofizycznych uczniów. 

2) Wykorzystanie dziennika elektronicznego i poczty elektronicznej do przesyłania 

zadań i informacji. 

3) Kontynuowanie rozpoczętych projektów edukacyjnych i programów własnych oraz 

innowacji pedagogicznych. 

4) Wideokonferencje z uczniami w celu kontaktu, rozmów, wsparcia emocjonalnego.  

5) Przesyłanie zadań dla uczniów o charakterze zbioru pomysłów na zabawę, 

projektów plastycznych – technicznych, badawczych lub eksperymentów, 

stymulujących wszechstronny rozwój uczniów. 

6) Informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich 

realizacji w celu wsparcia dziecka/ucznia/uczestnika zajęć.  

7) Drukowanie materiałów dla uczniów i wyłożenie ich we wskazanym miejscu do 

odbioru przez rodziców. 
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8) Gromadzenie treści edukacyjnych, postów, zadań, nagrań zajęć, itp. na blogu 

świetlicowym celem wzbogacenia i urozmaicenia zajęć.  

9) Utrzymywanie stałego kontaktu z wychowawcami klas celem wymiany informacji  

o uczniach i pojawiających się ewentualnych trudnościach. 

10) Opracowywanie materiałów dostosowanych do potrzeb i możliwości 

psychofizycznych uczniów. 

11) Nagrywanie filmików i wypowiedzi wspierających uczniów. 

12) Udostępnianie linków do wartościowych filmów lub tutorialu z Internetu. 

13) Tworzenie krzyżówek, quizów on – line, konkursów. 

14) Motywowanie uczniów do uczestnictwa w zajęciach. 

 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Obowiązki pracowników Szkoły określa „Regulamin pracy zdalnej w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 

w Dąbrowie Górniczej”. 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą procedurą lub w kwestiach spornych 

decyduje dyrektor szkoły.  

3. W przypadku przedłużenia czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

procedura będzie obowiązywać w terminach określonych w ewentualnych kolejnych 

rozporządzeniach MEN czy zarządzeniach Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. 

 

 


