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Załącznik 13 
do Zarządzenia z1/2020/2021 z dn.01.08.2020r. 

Organizacja indywidualnego nauczania w trybie zdalnym  
 w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie 

 
1. Ustalanie z rodzicami form, metod i odpowiedniego czasu przeznaczonego na indywidualne 

nauczanie.  

2. Włączanie rodziców do organizacji i realizacji w domu zdalnego indywidualnego nauczania.  

3. Wypożyczanie uczniom potrzebnego sprzętu do ćwiczeń.  

4. Bieżące udzielanie wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.  

5. Uwzględnianie higieny pracy, ograniczonej dyspozycyjność rodziców, stanu zdrowia ucznia, 

możliwości psychofizycznych, a także warunków środowiskowych. 

6. Kontakt z rodzicami uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w stałych odstępach 

czasowych, przedstawianie propozycji projektów do przeprowadzenia w domu. 

7. Przygotowywanie zadań zawierających jak największą liczbę czynności praktycznych oraz 

ograniczoną liczbę czynności opartych na wypełnianiu kart pracy. 

8. Przekazywanie rodzicom ćwiczeń doskonalących i utrwalających nabyte umiejętności oraz 

dokładnych instrukcji, jak te ćwiczenia wykonywać, by osiągnąć założony cel. 

9. Zadania dostosowane do indywidualnych potrzeb ucznia i możliwych do wykonania przez 

osobę niebędącą specjalistą w danej dziedzinie.  

10. Przygotowywanie i przekazywanie uczniom i rodzicom pakietów edukacyjnych (np.: zadania 

ćwiczenia, filmiki, muzyka, nagrane instrukcje do wykonania zadań). 

11. Zdalne zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze SPE realizowane poprzez:  

- korzystanie z różnorodnych portali edukacyjnych, dzięki którym uczeń stymuluje rozwój i 

koryguje zaburzone procesy poznawcze (m.in. zdobywcywiedzy.pl, mTalent.pl, 

Dyktanda.net, SzaloneLiczny.pl), przesyłanie materiałów w formie kart pracy, zagadek, 

łamigłówek, testów oraz linków do ciekawych filmików czy gier,  

- wysyłanie materiałów wyrazowych do ćwiczenia wraz z kartami pracy do każdego tematu 

oraz linków do bezpłatnych gier logopedycznych utrwalających wymowę wywołanych głosek 

(wykorzystanie w tym celu portali logopedycznych: www.mimowa.pl, www.printoteka.pl, 

www.logopediapraktyczna,pl, www.logopedia.pl, www.superkid.pl, www.logolandia.pl, 

www.terapialogopedyczna.raabe, www.logotorpeda.pl),prowadzenie zajęć on-line.  

12. Pozostawienie nauczyciela do dyspozycji rodziców i uczniów. Rodzice muszą  wiedzieć, 

że zawsze mogą uzyskać poradę i wsparcie w trudnych dla siebie chwilach. 
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13. Ustalenie planu nauczania dostosowanego do możliwości czasowych ucznia , jak też 

rodziców.  

14. Tworzenie przez nauczycieli własnych prezentacji i filmów związanych z tematyką zajęć.  
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