Zarządzenie Dyrektora Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Ostródzie z dn. 16 marca
2020r.
Nauczyciele realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
w ramach obowiązującego ich dotychczas tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z
uczniami oraz na ich rzecz.
Po przekroczeniu tego wymiaru zajęcia te będą mogły być realizowane w ramach godzin
ponadwymiarowych.
1) Organizując kształcenie na odległość dyrektor wspólnie z nauczycielami:
– ocenia stan realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego z poszczególnych
przedmiotów oraz podstaw programowych kształcenia
– planuje realizację pozostałych treści do zakończenia roku szkolnego (do zakończenia zajęć
dydaktyczno-wychowawczych);
– ustala, czy oraz w jakim zakresie potrzebna jest modyfikacja szkolnego zestawu
programów nauczania
– ustala tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych
oddziałach klas uwzględniając m.in. specyfikę zajęć,
– dokumentuje wnioski dotyczące ww. kwestii w ustalony z nauczycielami sposób.
2) Organizując kształcenie na odległość uwzględniamy zasady bezpiecznego
i ergonomicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację
elektroniczną. Oznacza to, że dzienny rozkład zajęć uczniów oraz dobór narzędzi pracy zdalnej
powinny uwzględniać zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń
umożliwiających pracę zdalną (komputer, telewizor, telefon) oraz wiek uczniów i etap
kształcenia. Pod uwagę trzeba wziąć także sytuację rodzinną uczniów. Nauczyciel posiada
informację czy uczniowie mają w domu komputer oraz czy z jednego komputera nie muszą
korzystać wspólnie z rodzeństwem lub rodzicami pracującymi zdalnie. W nowej organizacji
nauczania zwracamy uwagę na higienę pracy oraz naturalne potrzeby dziecka, a także
ograniczoną dyspozycyjność rodziców.
W szczególności uwzględnić należy:
– równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
– zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
– równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
– zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
– możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu
dnia,
– łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,

– ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego ustanowienia – Jolanta Niegowska- dyrektor

