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 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/05/2021 

 Dyrektora Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta  

 w Konstancinie-Jeziornie  

 z dnia 4 maja  2021 r. w sprawie  

 realizacji nauczania w układzie hybrydowym 

 

PROCEDURA REALIZACJI NAUCZANIA  

W UKŁADZIE HYBRYDOWYM 

Podstawy prawne: 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.), 
 

 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz.1845 ze zm.), 
 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1166), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2021w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2021, 

poz. 824). 

 

Procedura ma na celu:  

zapewnienie realizacji podstawy programowej w tak zwanej formule hybrydowej 

dla uczniów fizycznie uczestniczących w zajęciach oraz dla uczniów realizujących 

zajęcia w formule kształcenia na odległość. 

Do przestrzegania procedury zobowiązani są :  

wszyscy pracownicy szkoły, dyrektor oraz uczniowie.  

Przed uruchomieniem realizacji zadań dydaktycznych dyrektor wspólnie 

z nauczycielami: 

1. Ustala liczbę klas, w których prowadzone są  zajęcia stacjonarnie. 

2. Ocenia stan realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego 

dla poszczególnych klas. 

3. Dostosowuje sposób realizacji podstawy programowej dla uczniów przebywających 

w szkole, jak i pozostających w domu. 

Podział uczniów realizujących nauczanie hybrydowe: 

Decyzję w sprawie podziału uczniów (klas) na realizujących nauczanie stacjonarne 

i nauczanie zdalne  podejmuje dyrektor szkoły przyjmując zasadę porównywalnej liczby 

uczniów dla obu typów nauczania – stacjonarnego i zdalnego.  

Nauczyciel w ramach swojego pensum prowadzi zajęcia oraz przygotowuje i przekazuje 

materiały do kształcenia na odległość.  
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Organizacja lekcji w formie hybrydowej: 

 Formuła hybrydowa oznacza prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej dla części klas 

oraz w formie zdalnej dla pozostałych klas. 

 Wszystkie zajęcia dydaktyczne realizowane są zgodnie z planem lekcji. 

 Zajęcia dydaktyczne realizowane w formie stacjonarnej trwają 45 minut. 

 Zajęcia dydaktyczne realizowane zdalnie trwają 30 minut.  

 Uczniowie uczestniczą w zajęciach w formie mieszanej: jeden tydzień stacjonarnie, jeden 

tydzień zdalnie, zgodnie z harmonogramem podawanym do wiadomości na bieżąco 

w dzienniku elektronicznym Librus. 

 Zajęcia zdalne są prowadzone z zastosowaniem aplikacji Microsoft Teams.  

 Uczniowie w czasie nauczania zdalnego przekazują wykonane prace nauczycielowi 

do sprawdzenia w postaci elektronicznej poprzez e-dziennik Librus lub Microsoft Teams 

(indywidualne ustalenia każdej klasy z nauczycielem). 

 Nauczyciel prowadzący zajęcia zdalne przygotowuje materiały w wersji cyfrowej, które 

udostępnia uczniom za pomocą dziennika elektronicznego Librus lub  Microsoft Teams. 

 Nauczyciel, który zgodnie z planem prowadzi w danym dniu tylko zajęcia zdalne, może je 

realizować w domu, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły  na pisemny wniosek  przez e-

dziennik. 


