ZARZĄDZENIE Nr 47/2020
Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks.
Jana Twardowskiego we Włodawie z dnia 30 października 2020 r.
w sprawie czasowego zawieszenia zajęć i wprowadzenia kształcenia mieszanego — hybrydowego.

Na podstawie §18 ust. 1 i ust.2 pkt. 2a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z
dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny publicznych i niepublicznych szkołach i
placówkach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1604) oraz § 1 ust. 2 Rozporządzenia Ministra
Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1870) w związku z rozwojem
sytuacji zagrożenia epidemicznego w uzgodnieniu ze Starostą Włodawskim

zarządzam, co następuje
§ l . Od dnia 02.11.2020 r. do dnia 08.11.2020 r. wprowadzam hybrydowy - mieszany tryb nauczania
w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym we Włodawie zgodnie z „Zasadami nauczania
zdalnego

wariant C ” oraz „Zasadami nauczana hybrydowego wariant B” (stanowiącymi załącznik

nr 1 do niniejszego zarządzenia).
§2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu drogą elektroniczną przez e-dziennik oraz na stronie ośrodka .
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. .

Załącznik nr1 do Zarządzenia Nr 47/2020
Dyrektora SOSW im. ks. Jana Twardowskiego
we Włodawie z dnia 30.10. 2020 r.
ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE SPECJALNEGO OŚRODKA
SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO
IM.KS. JANA TWARDOWSKIEGO WE WŁODAWIE
W OKRESIE EPIDEMII KORONAWIRUSA I CHOROBY COVID-19
AKTUALIZACJA NA DZIEŃ 30.10. PAŹDZIERNIK 2020 R.
WARIANT B- NAUCZANIE MIESZANE - HYBRYDOWE
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. ks. J. Twardowskiego we
Włodawie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii
koronawirusa i choroby COVID-19 wprowadza się:
1) ograniczenie jego funkcjonowania polegające na wprowadzeniu modelu kształcenia
mieszanego - hybrydowego ( nauki stacjonarnej i nauki z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość);
2) zasady obowiązujące na terenie SOSW w okresie epidemii koronawirusa i choroby Covid
19 w wariancie B - hybrydowym.
ZASADY ORGANIZACJI PRACY OŚRODKA.
1. Organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego :
1) w klasach I-III Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 , Przedszkolu Specjalnym a także
zajęcia WWRD prowadzone są stacjonarnie w Ośrodku , zgodnie z planem zajęć z
dnia 1 września 2020 r. z zachowaniem procedur bezpieczeństwa i reżimu
sanitarnego;
2) W klasach IV-VIII szkoły podstawowej oraz klasach szkół ponadpodstawowych
obowiązuje model hybrydowy. Zajęcia lekcyjne odbywają się zdalnie z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia rewalidacyjne,
terapie, zajęcia specjalistyczne i zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno pedagogicznej prowadzone są indywidualnie z uczniem/wychowankiem
stacjonarnie z zachowaniem procedur bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego;
3) W nauczaniu zdalnym klasy pracują na podstawie zmodyfikowanego tygodniowego
planu nauczania przestrzegając zasad dotyczących nauczania zdalnego cz. C;
4) zajęcia odbywają się w stałych salach przydzielonych danej klasie/grupie;
5) świetlica szkolna funkcjonuje dla klas I - III oraz uczniów oczekujących na
rewalidacje i terapie;
6) zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne prowadzone są w szkole, zgodnie z planem,
zawiesza się do odwołania stacjonarną działalność kół zainteresowań;

7) stołówka pracuje
stacjonarnie;
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8) ośrodek realizuje dowozy uczniów/ wychowanków szkoły podstawowej klas I-III
oraz przedszkola z zachowaniem przepisów dotyczących transportu publicznego
(50% miejsc siedzących w pojeździe);
9) biblioteka czynna jest zgodnie z harmonogramem pracy;
10) przerwy lekcyjne trwają 10 minut i organizowane są dla każdej klasy oddzielnie,
opiekę sprawuje nauczyciel prowadzący lekcje/ zajęcia;
11) uczniowie z różnych klas nie spędzają przerw wspólnie, na korytarzu przebywają
na poszczególnych piętrach ;
12) uczniów/wychowanków ( o ile możliwości psychofizyczne pozwalają na to) i
pracowników ośrodka przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim
sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych zasad bezpieczeństwa w
placówce, w tym zasłanianie ust i nosa podczas całego pobytu na jej terenie;
13) psycholog i pedagog pracują w trybie stacjonarnym;
14) uczniowie odbywający naukę na odległość mają prawo do korzystania z pomocy
psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć rewalidacyjnych w formie zdalnej;
15) w przypadku zaistnienia potrzeby konsultacji z nauczycielami, wychowawcy klas
przekażą uczniom ustalone godziny dyżurów oraz formy kontaktu. Dopuszcza się
możliwość prowadzenia konsultacji na ternie ośrodka, po wcześniejszym ustaleniu
daty i terminu z nauczycielem;
16) wychowawca klasy na bieżąco monitoruje przebieg zajęć zdalnych/stacjonarnych
koordynując prace zespołu klasowego oraz zgłasza na bieżąco pojawiające się
problemy;
17) miejsce pracy nauczyciela/wychowawcy zależy od tego w jakich klasach/ grupach
ma zajęcia.

