
 

 

Procedura wprowadzenia nauczania hybrydowego lub zdalnego                             

w Publicznej Szkole Podstawowej w Wawelnie 

 

1.  W  przypadku  wystąpienia  zagrożenia  epidemiologicznego   w   szkole bądź                               

w przypadku,  gdy  obszar,  na  którym  ma  siedzibę szkoła został  zaliczony  do  strefy 

„żółtej” lub „czerwonej”,  po ogłoszeniu stosownych rozporządzeń MEN, dyrektor  szkoły  

podejmuje  decyzję  o wprowadzeniu: 

1) mieszanej formy kształcenia ( hybrydowej ) - dającej możliwość wprowadzenia 

zawieszenia  zajęć  stacjonarnych  grupy,  klasy,  etapu  edukacyjnego w zakresie 

wszystkich lub poszczególnych zajęć. 

2) kształcenia  zdalnego - oznaczającego  zawieszenie  zajęć  stacjonarnych                                

i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). 

2.  Wprowadzenie form  kształcenia,  o  których  mowa  w  ust.  1  pkt.  1  i  2 wymaga 

uzyskania zgody organu prowadzącego  oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego, z wyłączeniem sytuacji kiedy wprowadzenie nauczania hybrydowego 

lub zdalnego będzie wynikało  z aktualnych rozporządzeń MEN i GIS.  

3. Wprowadzenie form kształcenia, o których mowa w ust.1  pkt. 1 i 2 następuje  na okres  

wskazany  przez  organ  prowadzący  i  po  zasięgnięciu  opinii  Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego. 

4 . Przed upływem okresu wprowadzenia form kształcenia, o których mowa w  ust. 1  pkt. 1 i  

2 dyrektor może podjąć decyzję o ponownym wprowadzeniu wymienionych form kształcenia 

na czas określony. 

5. Przy organizacji hybrydowej formy  kształcenia  należy uwzględnić  warunki  lokalowe  oraz 

możliwości organizacyjne szkoły. 

6 . W szkole obowiązują  następujące  warianty  nauczania mieszanego: 

Wariant 1 

1. Klasa objęta kwarantanną przechodzi na system zdalny – wg zasad  nauki zdalnej 

obowiązujących w szkole. 

2. Pozostałe klasy pracują stacjonarnie. Nauczyciele uczący w klasie objętej 

kwarantanną, uczą pozostałe klasy w sposób stacjonarny (z wyłączeniem sytuacji 

kiedy sanepid zdecyduje o wysłaniu nauczycieli na kwarantannę, wtedy organizowane 

będą zastępstwa w miarę możliwości kadrowych). 

3. Nauczyciele prowadzą lekcje zdalnie z klasą wyłączoną z nauczania stacjonarnego ze 

stanowiska przygotowanego na terenie szkoły.  



Wariant 2 

1. Uczniowie klas I- IV uczestniczą w zajęciach stacjonarnych. 

2. Uczniowie klas VI-VIII uczestniczą  w kształceniu na odległość. Nauczyciele wg 

wariantu 1. 

Wariant 3 

1. Uczniowie uczestniczą naprzemiennie w zajęciach stacjonarnych  bądź zdalnych  

zgodnie  z zasadą:    

1) W pierwszym i trzecim tygodniu miesiąca klasy I-IV zajęcia stacjonarne, 

pozostałe zdalne.  

2) W drugim i czwartym tygodniu klasy VI, VII, VIII zajęcia zdalne, pozostałe 

stacjonarnie.  

Oddziały pracujące zdalnie pracują z wykorzystaniem obowiązujących  w szkole Zasad nauki 

z wykorzystaniem metod pracy na odległość. 


