ZARZĄDZENIE NR 38/2020
DYREKTORA SZKOŁY POLICEALNEJ - MEDYCZNEGO STUDIUM
ZAWODOWEGO IM. WŁADYSŁAWY SZOC W CHEŁMIE
Z DNIA 6 listopada 2020r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania
Szkoły Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego im. Władysławy Szoc w Chełmie
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
od dnia 9 listopada 2020roku do dnia 29 listopada 2020r.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020r
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(DZ.U. Warszawa, dnia 5 listopada 2020r.poz. 1960)
zarządza się co następuje:
§1
W okresie od 9 listopada 2020r.do dnia 29 listopada 2020r, przedłuża się w Szkole
Policealnej - Medycznym Studium Zawodowym im. Władysławy Szoc w Chełmie nauczanie
zdalne w zakresie wszystkich zajęć edukacyjnych.
§2
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym i zajęcia praktyczne (w pracowniach
szkolnych) będą realizowane z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.
§3
Podstawą dokumentowania pracy nauczyciela i potwierdzania aktywności słuchacza
w realizacji kształcenia na odległość jest dziennik elektroniczny.
§4
Wpisy nauczyciela w dzienniku elektronicznym będą potwierdzeniem dokumentowania
realizacji przydzielonych zadań dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego
2020/2021.
§5
W kształceniu na odległość zajęcia dydaktyczne odbywają się zgodnie z planem zajęć
lekcyjnych dostępnym na stronie www.medyki-chelm.pl .

§6
Nauczyciele przekazują słuchaczom informacje o sposobie i trybie realizacji podstawy
programowej z danego przedmiotu z uwzględnieniem:
1. indywidualnych potrzeb słuchaczy wynikających z jego możliwości psychofizycznych,

2. równomiernego rozłożenia realizowanego materiału ze zwróceniem szczególnej uwagi
na możliwości i warunki socjalne oraz sprzętowe słuchacza,
3. ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć.
§7
Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciele powinni
realizować wykorzystując:
1. Platformę TEAMS
2. materiały i funkcyjności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej www.epodrecznik.pl
3. materiały dostępne na stronach internetowych MEN, stronach internetowych
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w
Krakowie.
4. E – dziennik, pocztę elektroniczną
5. inne materiały wskazane przez nauczyciela.
§8
Nauczyciele utrzymują stały kontakt ze słuchaczami, wyjaśniają zgłoszone
wątpliwości.
§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2020r.
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