
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 4/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie 

z dnia 23 października 2020 r.  

 

 

Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania  

dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi   

oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

  

   

1. Za organizację kształcenia zdalnego uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi oraz posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

odpowiada wychowawca oraz pedagog szkolny.   
2. Kształcenie zdalne w/w uczniów odbywa się za pośrednictwem aplikacji Teams i 

zgodnie z obowiązującym rozkładem zajęć.   
3. Dopuszcza się modyfikację programów, której podstawą powinny być 

możliwości psychofizyczne uczniów do podjęcia nauki zdalnej. Szczególną uwagę 

należy zwrócić na zalecenia i dostosowania wynikające z dokumentacji stworzonej w 

ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.   
4. Dopuszcza się taką możliwość modyfikacji programów nauczania w/w uczniów, aby 

niektóre treści, niedające się zrealizować w sposób zdalny, przesunąć w czasie do 

momentu, w którym uczniowie wrócą do szkoły.   
5. Nauczyciele oraz specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym informują rodziców o dostępnych materiałach 

i możliwych formach ich realizacji przez ucznia w domu.   
6. Jeśli uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub uczeń posiadający 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie jest w stanie zrealizować programu 

w sposób zdalny, nauczyciel prowadzący zajęcia wraz z wychowawcą proponuje 

alternatywną formę realizacji zajęć.   
7. W przypadku braku lub niewielkiej efektywności zajęć zdalnych, na wniosek 

rodzica/prawnego opiekuna ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz 

posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego złożony do dyrektora 

szkoły, można zorganizować, z zachowaniem reżimu sanitarnego, zajęcia w szkole w 

formie stacjonarnej lub zdalnej.  
8. Po wyrażeniu zgody przez dyrektora szkoły zajęcia takie są realizowane we wskazanej 

przez niego sali z zachowaniem reżimu sanitarnego.  
9. Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego i ich rodziców organizuje się zdalne konsultacje.   
10. Konsultacje z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia odbywają się zgodnie z 

harmonogramem konsultacji zamieszczonym na stronie internetowej szkoły online w 

czasie rzeczywistym (kontakt telefoniczny, aplikacja Teams), a także w czasie 

odroczonym (np. drogą e-mailową) lub w innym ustalonym przez nauczyciela lub 

specjalistę, w uzgodnieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia, terminie.  
 

 

 

 

 

 


