ZARZĄDZENIE NR 12/2020
DYREKTORA SZKOŁY POLICEALNEJ - MEDYCZNEGO STUDIUM
ZAWODOWEGO IM. WŁADYSŁAWY SZOC W CHEŁMIE
Z DNIA 24 MARCA 2020r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego organizowania
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem
covid-19
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca
2020r. (Dz. U. Dz.U.2020.492)
zarządza się co następuje:
§1
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Policealnej - Medycznego
Studium Zawodowego im. Władysławy Szoc w Chełmie w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem
i
zwalczaniem
COVID-19
wprowadzam
w
okresie
od 25 marca 2020r. do dnia 10 kwietnia 2020r kształcenie na odległość.
§2
W celu dokumentowania pracy nauczyciela i potwierdzania aktywności słuchacza
w realizacji kształcenia na odległość wprowadzam dziennik elektroniczny, jako
równoległą formę dokumentowania działalności szkoły w okresie od 25 marca 2020r.
do dnia 10 kwietnia 2020r.
§3
Wpisy nauczyciela w dzienniku elektronicznym będą potwierdzeniem
dokumentowania realizacji przydzielonych zadań dydaktycznych nauczycieli zgodnie
z organizacją roku szkolnego 2019/2020.
§4
Zapisy w dzienniku elektronicznym będą stanowiły podstawę uzupełnienia szkolnej
dokumentacji za okres od 25 marca 2020r. do dnia 10 kwietnia 2020r.
§5
W kształceniu na odległość zajęcia dydaktyczne odbywają się zgodnie z planem
zajęć lekcyjnych obowiązujących od dnia 3 marca 2020r. dostępnym na stronie
www.medyki-chelm.pl .
§6
Każda jednostka lekcyjna realizowana przez nauczycieli dokumentowana jest
zapisem realizowanego tematu w dzienniku elektronicznym.
§7
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.
§8
Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciele
powinni realizować wykorzystując:
1. materiały i funkcyjności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej
przez Ministra Oświaty pod adresem www.epodrecznik.pl
2. materiały dostępne na stronach internetowych ministerstwa oświaty
i wychowania, stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.
3. materiały prezentowane w programach publicznej telewizji i radiofonii.
4. inne materiałów wskazanych przez nauczyciela.
§9
Nauczyciel zobowiązany jest do przekazania słuchaczom zadań w cyklu
tygodniowym jeśli nie uzgodni ze słuchaczami innej zasady, o której zobowiązany
jest poinformować dyrektora , uzyskać jego zgodę.
§ 10
Nauczyciel musi otrzymać potwierdzenie słuchacza o zapoznaniu się z przekazanym
materiałem, co stanowi podstawę do oceny pracy słuchacza i potwierdzenia
obecności na zajęciach.
§ 11
Nauczyciel ocenia słuchacza na bieżąco oraz przekazuje informację zwrotną
słuchaczowi.
§ 12
Nauczyciele utrzymują stały kontakt ze słuchaczami, wyjaśniają zgłoszone przez
nich wątpliwości.
§ 13
W związku z nauczaniem na odległość wprowadzam dla nauczycieli Instrukcję
bezpieczeństwa informacji przy nauczaniu zdalnym w Szkole Policealnej –
Medycznym Studium Zawodowym im. Władysławy Szoc w Chełmie (załącznik nr 1
niniejszego zarządzenia) oraz Informację dla słuchacza dotyczącą bezpieczeństwa
informacji przy nauczaniu zdalnym w Szkole Policealnej – Medycznym Studium
Zawodowym im. Władysławy Szoc w Chełmie. (załącznik nr 2 niniejszego
zarządzenia)
§ 14
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020r.
Małgorzata Szyszkowska
Dyrektor szkoły

