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Załącznik nr 14 

 

do Zarządzenia nr 1/2020/2021 z dn.01.08.2020r. 
 

 
 
Organizacja kształcenia specjalnego dla uczniów w normie intelektualnej  w PZS w Redzie. 
 
 
1. Wypracowanie wewnątrzszkolnych procedur zdalnego nauczania zapewniających spójność i 

skuteczność działań kadry pedagogicznej. Powinny one dotyczyć m.in. planowania pracy, w 

tym opracowania i modyfikowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych 

oraz dokonywania wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania ucznia we 

współpracy z rodzicami albo pełnoletnim uczniem oraz w zależności od potrzeb we 

współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz polisensorycznego stymulowania 

ciekawości poznawczej ucznia. Procedury powinny uwzględniać także zdalną współpracę 

pomiędzy nauczycielami i specjalistami (np. psycholog, pedagog szkolny, logopeda) oraz 

sposób dokumentowania i oceniania. 

2. Ustalenie w porozumieniu z rodzicami i uczniami optymalnych sposobów komunikowania 

się, w tym z wykorzystaniem np. wspomagających  

i alternatywnych metod komunikacji (AAC) i prowadzenia nauczania zdalnego. 

3. Przeprowadzanie zajęć zdalnie, zgodnie z planem oraz w czasie dostosowanym do potrzeb i 

możliwości dziecka i rodziny, również w formie wideokonferencji, wideochatów.  

4. Przesyłanie materiałów edukacyjnych dla uczniów pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, 

udostępnianie pakietów edukacyjnych do odbioru w szkole,  

w szczególnych przypadkach dowożenie materiałów edukacyjnych do domów uczniów. 

5. Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego i podstawy programowej kształcenia 

w zawodach z dostosowaniem wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w szczególności przez 

zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem, uwzględniając realizację 

indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego. 

6. Możliwość przesyłania przez uczniów, którzy nie mogli wykonać zadania  

w ustalonym czasie, prac w innym terminie.  
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7. Bezpośrednie lub zdalne spotkania z rodzicami, przedstawicielami ośrodka pomocy 

społecznej, poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie organizacji zdalnego nauczania 

i pomocy uczniowi.  

8. Pozyskiwanie wsparcia adekwatnego do potrzeb i sytuacji dziecka.  

9. Kluczowe zasady pracy zdalnej: 

− bezwzględne, systematyczne i ciągłe stosowanie wszystkich zasad ortodydaktyki 

w zmienionych warunkach, 

− zbudowanie zdalnej relacji nauczyciela/specjalisty z uczniami umożliwiającej 

zbudowanie i podtrzymywanie kontaktu w nowej dla ucznia formie,  

− ustalenie planu racjonalnej organizacji dnia (pracy z uczniem) który uwzględni 

zarówno czas na naukę, jak i na obowiązki domowe oraz odpoczynek, zabawę, 

spacer, 

− codzienne monitorowanie gotowości ucznia do uczestniczenia w procesie 

edukacyjnym oraz bieżące modyfikowanie oferty zajęć, która umożliwi uczniowi 

praktyczną aktywność (działania), 

− wzmacnianie przekazu edukacyjnego wieloma różnymi kanałami  

i treningami umiejętności, np. wzmacnianie tekstu pisanego przekazem słownym, 

przekazu słownego obrazem – wielozmysłowość w kontakcie  

i zadaniach oraz praca na różnorodnym materiale,  

− indywidualizacja w pracy z uczniem w najszerszym z możliwych zakresów.  

10. Każdy z nauczycieli/specjalistów przed wysłaniem materiału edukacyjnego powinien 

przeanalizować:  

− czy na pewno tylko tego potrzebuje uczeń w danym momencie, 

− czy będzie potrafił i czy będzie miał warunki, aby wykonać dane ćwiczenie, 

− czy na pewno potrzebuje takiego właśnie ćwiczenia, i/lub tego właśnie materiału. 

 
 


