
Zasady postępowania w przypadku wprowadzenia 

zajęć w systemie hybrydowym oraz zdalnym 

 

 I. Postanowienia ogólne 

 1.W hybrydowym systemie nauczania dyrektor szkoły, uwzględniając aktualną sytuację 

epidemiczną, podejmuje decyzję o zamiennym uczestniczeniu w lekcjach, w trybie 

stacjonarnym, poszczególnych klas; wyznaczone klasy uczą się w szkole, pozostałe – zdalnie. 

Zamiana następuję z częstotliwością jednego tygodnia. 

 2. W przypadku przejścia szkoły na hybrydowy model nauczania, nadal będzie obowiązywać 

plan lekcji oraz procedury bezpieczeństwa opracowane dla stacjonarnego trybu nauczania 

 3. Zajęcia w trybie hybrydowym odbywają się od poniedziałku do piątku. Forma nauczania 

zdalnego prowadzona jest dla uczniów za pośrednictwem platformy Google Classroom i 

Librus Synergia. Do kontaktu nauczycieli z rodzicami i uczniami służy dziennik 

elektroniczny. 

4.  Dopuszcza się następujące formy zajęć zdalnych w systemie hybrydowym:  

• zajęcia prowadzone w czasie rzeczywistym z sali lekcyjnej za pośrednictwem transmisji 

internetowej (live streaming),  

• udostępnienie uczniom nagranej wcześniej przez nauczyciela lekcji,  

• udostępnienie uczniom zadań do samodzielnego wykonania w oparciu o treści nauczania 

omówione wcześniej z grupą podczas zajęć w szkole, 

 5. W systemie hybrydowym wszystkie formy sprawdzania wiedzy i umiejętności odbywają 

się podczas zajęć w szkole chyba, że nauczyciel zdecyduje inaczej.  

6. Szczegółowe zasady organizacji pracy szkoły w przypadku przejścia na system hybrydowy 

zostaną dostosowane do zaistniałej sytuacji. 

 7. Dopuszcza się możliwość prowadzenia w trybie stacjonarnym dodatkowych zajęć np. 

konsultacji, kół zainteresowań, o ile procedury bezpieczeństwa będą mogły zostać spełnione 

na tych zajęciach i pozwolą na to warunki natury organizacyjnej. W przypadku, gdy te 

kryteria nie mogą zostać spełnione, zajęcia dodatkowe będą prowadzone wyłącznie w trybie 

zdalnym w terminie ustalonym przez nauczyciela.  

8. Harmonogram zajęć dodatkowych prowadzonych w trybie zdalnym oraz stacjonarnym,              

z określeniem w tym drugim przypadku sali lekcyjnej, w której będą się one odbywać, zostaje 

udostępniony za pomocą dziennika elektronicznego. 

 9. Zaleca się unikać organizowania zajęć dodatkowych w trybie stacjonarnym dla grupy 

międzyoddziałowej. Jeżeli do takich zajęć jednak dojdzie, obowiązkiem nauczyciela jest 

zaplanowanie ich w taki sposób, aby uczniowie mogli zachować dystans społeczny w sali, 

tzn. mogli pracować przy stanowiskach oddalonych od siebie o minimum 1,5 m. 



 10. Przed każdymi zajęciami dodatkowymi sala lekcyjna zostaje wywietrzona                                      

i zdezynfekowana.  

11. Na zajęciach dodatkowych obowiązują uczniów i nauczycieli takie same procedury 

bezpieczeństwa, co na obowiązkowych zajęciach dydaktycznych. 

 12. Nauczyciel jest zobowiązany na bieżąco prowadzić dokumentację w wersji papierowej, 

przede wszystkim systematycznie sprawdzać frekwencję, zapisując nazwiska uczniów, którzy 

wzięli udział w zajęciach dodatkowych. Nauczyciel zostaje ponadto zobowiązany do 

zdeponowania tej dokumentacji w pokoju nauczycielskim bezpośrednio po zakończonych 

zajęciach.  

 13. W przypadku kształcenia na odległość, należy uwzględnić na poziomie poszczególnych 

oddziałów grup klasowych liczby i rodzaju zadawanych uczniom prac do samodzielnego 

wykonania i prac domowych – uczniowie muszą mieć odpowiedni czas na wywiązywanie się 

z zadanych im prac oraz wsparcie i pomoc nauczycieli. 

II. Obowiązki wychowawców i nauczycieli 

1.Wychowawca pozostaje w kontakcie z uczniami i rodzicami oraz na bieżąco monitoruje 

realizację obowiązku szkolnego przez uczniów, sprawdzając ich obecność na zajęciach on-

line. W przypadku nieobecności ustala powód tego zdarzenia.  

2.Wychowawca, we współpracy z innymi nauczycielami, ustala poziom zaangażowania 

uczniów, ich aktywność w trakcie zajęć oraz pomaga w rozwiązywaniu bieżących 

problemów. 

3.Realizuje, przy wsparciu specjalistów, program wychowawczo-profilaktyczny – 

dostosowuje tematykę zajęć do pojawiających się problemów związanych ze zdalnym 

nauczaniem i pandemią. 

4.Stymuluje kontakt społeczny uczniów poprzez umożliwienie im kontaktu on-line 

w określonym czasie, np. po zajęciach obowiązkowych (bez udziału nauczyciela) – po 

wprowadzeniu ustalonych wspólnie z uczniami i rodzicami zasad kontaktu, które pozwolą  

zapewnić e bezpieczeństwo.  

5.Zapewnia możliwości konsultacji on-line dla rodziców uczniów (zgodnie z potrzebami).  

6.Współpracuje z nauczycielem współorganizującym kształcenie specjalne dla uczniów 

z orzeczeniami. 

7.Nauczyciele, pedagog jest dostępny dla uczniów i rodziców on-line zgodnie z 

harmonogramem umieszczonym na stronie internetowej szkoły lub przekazanym rodzicom             

w sposób ustalony przez szkołę.  

8.Nauczyciele współpracują w zespołach przedmiotowych: ustalają treści kształcenia, które 

będą realizowane w poszczególnych klasach, i rekomendowany sposób ich realizacji 

(narzędzia, metody i formy).  



9.W zakresie metodyki nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

nauczyciele są ze sobą w stałym kontakcie on-line, dzielą się doświadczeniami, 

spostrzeżeniami, współpracują przy tworzeniu materiałów edukacyjnych do pracy zdalnej, 

dzielą się nimi, wspólnie pracują nad zadaniami domowymi dla uczniów. 

10.Nauczyciel tak aranżuje zajęcia, by uczniowie korzystali wzajemne ze swojej wiedzy 

i umiejętności – praca w parach i grupach, dyskusje, wymiana poglądów. 

11.Nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami nowe treści             

i umiejętności. Uczeń ma prawo korzystać z konsultacji, porad i wskazówek nauczyciela w 

związku z wykonywanymi zadaniami. 

12.Nauczyciel dostosowuje narzędzia, metody i formy pracy, które zamierza stosować              

w zdalnym nauczaniu, do możliwości psychofizycznych uczniów.  

13.W miarę potrzeb i możliwości nauczyciele i specjaliści: 

a) opracowują własne materiały dostosowane do potrzeb uczniów, które wynikają 

z określonej sytuacji:  

 nagrywają filmiki i swoje wypowiedzi wspierające uczniów,  

 udostępniają linki do wartościowych filmów lub tutorialu z Internetu, 

 tworzą krzyżówki, quizy on-line odnoszące się do przeżywanych emocji, 

 organizują zajęcia grupowe i warsztaty z wykorzystaniem programów do 

telekonferencji. 

 

III.  Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość 

1. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości 

psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej. 

2. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki 

związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu.  

3. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania 

zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu lub 

ze względu na uwarunkowania psychofizyczne, nauczyciel powinien umożliwić uczniowi 

wykonanie tych zadań w alternatywny sposób.  

4. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego 

kompetencji informatycznych. Nauczyciel (w kontakcie z nauczycielem informatyki) 

uwzględnia zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych                      



i dostosowuje poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do 

możliwości psychofizycznych ucznia.  

5. Należy ograniczać liczbę prac wymagających korzystania przez ucznia z drukarki, chyba 

że wszyscy uczniowie mają możliwość drukowania materiałów udostępnionych przez 

nauczyciela. 

6. Jeżeli uczeń nie przekaże wykonanej pracy w ustalonym przez nauczyciela terminie, 

otrzymuje przypomnienie o konieczności wywiązania się z obowiązków.  

7. Nauczyciele w pracy zdalnej mogą przeprowadzać kartkówki, testy, sprawdziany, 

ze szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez 

ucznia.  

8. Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek 

technicznych, w jaki sposób zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych 

powinno zostać wykonane.  

9. Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania 

zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało 

wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy.  

 

IV. Organizacja kształcenia specjalnego dla uczniów w normie intelektualnej: 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym i uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 

 

1. Ustalenie w porozumieniu z rodzicami i uczniami optymalnych sposobów komunikowania 

się i prowadzenia nauczania zdalnego. 

2.  Przeprowadzanie zajęć zdalnie, zgodnie z planem oraz w czasie dostosowanym do potrzeb  

i możliwości dziecka i rodziny, również w formie wideokonferencji, wideochatów.  

3. Przesyłanie materiałów edukacyjnych dla uczniów pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, 

udostępnianie pakietów edukacyjnych do odbioru w szkole, w szczególnych przypadkach 

dowożenie materiałów edukacyjnych do domów uczniów. 

4. Zapewnienie konsultacji z nauczycielami i specjalistami, którzy prowadzili  

w danym dniu zajęcia ujęte w planie. Nauczyciele i specjaliści pozostają do dyspozycji 

rodziców i uczniów. 

5. Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego z dostosowaniem wymagań 

edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form 



pracy z uczniem, uwzględniając realizację indywidualnego programu edukacyjno-

terapeutycznego. 

6. Możliwość przesyłania przez uczniów, którzy nie mogli wykonać zadania  

w ustalonym czasie, prac w innym terminie.  

7. Nauczyciele i specjaliści współpracują w procesie organizacji kształcenia specjalnego. 

Wszelkie ustalenia, czynione we współpracy z rodzicami, dotyczące planowania pracy, 

opracowania i modyfikowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz 

dokonywania wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania uczniów odbywają się  

w sposób zdalny z wykorzystaniem dziennika elektronicznego lub wideokonferencji. W miarę 

możliwości organizowane są w sposób stacjonarny z zachowaniem środków bezpieczeństwa. 

Dokumentacja w formie papierowej będzie dostępna w szkole. 

V. Zapewnienie i realizacja zadań w zakresie zapewnienia pomocy psychologiczno-

pedagogicznej 

 

1. Udostępnianie materiałów psychoedukacyjnych dotyczących motywowania uczniów 

przez rodziców do zdalnej nauki, sposobów radzenia sobie ze stresem  

w czasie pandemii, bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze, działań  

o charakterze profilaktycznym, cyberprzemocy, radzenia sobie z trudnymi emocjami: Jak 

radzić sobie ze stresem w okresie pandemii, Trening budowania pozytywnej samooceny. 

2. Umożliwianie codziennych kontaktów z nauczycielami i specjalistami: kontakt 

telefoniczny, mailowy, wideokonferencje, inne ustalone wspólnie. 

3. Prowadzenie przez specjalistów dyżurów telefonicznych oraz mailowych dla rodziców 

lub w innej, wspólnie ustalonej formie. 

4. Prowadzenie zajęć indywidualnych z dzieckiem z wykorzystaniem komunikatorów 

internetowych. 

5. Rozmowy z uczniami i rodzicami mające na celu m.in.: podtrzymanie pozytywnych 

relacji, radzenie sobie z emocjami, poczuciem zagrożenia, osamotnienia, odizolowania, 

śmiercią rodzica, depresją, zaburzeniami odżywiania, brakiem kontaktu z rówieśnikami, 

zakażeniem rodzica koronawirusem oraz sytuacją objęcia rodziny kwarantanną, 

organizację nauki w domu, w tym motywowanie uczniów do nauki w warunkach 

zdalnych, informowanie o egzaminach próbnych, egzaminie ósmoklasisty. 

6. Reagowanie na wszelkie niepokojące objawy, np. przygnębienie, utrzymywanie kontaktu 

z uczniami i ich rodzicami, szczególnie tymi, u których występowały wcześniej 

problemy, zachęcenie uczniów do korzystania z pomocy koleżanek  



i kolegów z klasy, przypomnienie o zasadach bezpieczeństwa podczas trwania stanu 

epidemii. 

7. Porady, konsultacje, stały kontakt uczniów i rodziców z pedagogiem szkolnym – pomoc 

w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych wynikających z obecnego stanu epidemii. 

8. Dostarczanie informacji o możliwych konsultacjach ze specjalistami i stały kontakt 

z pedagogiem. 

9. Zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły lub poprzez dziennik 

elektroniczny. 

10. Rozmowy telefoniczne, rozmowy wideo. 

11. Rozmowy wspierające, terapeutyczne, wychowawcze z uczniami oraz z ich rodzicami, 

których celem jest  wspieranie ich kompetencji wychowawczych. 

12. Rozmowy z uczniem na temat codziennego funkcjonowania w domu z rodziną, na 

zwykłe codzienne tematy. 

13. Filmiki edukacyjne nagrywane przez nauczycieli (gry, zabawy, bajki), zestawy ćwiczeń 

dla dzieci, aktywne linki do filmów edukacyjnych, instruktażowych, ćwiczeń oraz zadań 

do wykonania razem z rodzicami. 

14. Opracowywanie zestawów ćwiczeń i zabaw ruchowych, przygotowywanie kart pracy. 

15. Nagrywanie piosenek, rymowanek. 

16. Opracowywanie materiałów dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,                  

w tym z niepełnosprawnościami, z uwzględnieniem dostosowania do indywidualnych 

potrzeb i możliwości uczniów wynikających z rodzaju dysfunkcji czy 

niepełnosprawności. 

17. Wsparcie psychiczne uczniów, pomoc w realizacji zadań, w chwilach słabości, niechęci 

do nauki w nowej, nieznanej sytuacji, która niesie ze sobą trudności w postaci braku 

bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami, nauczycielami, budowanie wiary we własne 

możliwości i umiejętności oraz podnoszenie samooceny uczniów. 

18. Doprecyzowywanie zadań i przekazywanie wskazówek do pracy własnej. 

19. Informowanie rodziców o ustawicznej, zdalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

ze strony szkoły. 

20. Opracowanie poradników dla rodzica, np.: Jak motywować i wspierać dzieci 

do systematycznego uczenia się poza szkołą. 

21. Opracowanie instrukcji dla rodziców na temat organizacji warunków do nauki w domu. 

22. Przekazywanie informacji profilaktycznych dla uczniów i rodziców, dotyczących 

poznania i zrozumienia sytuacji zawieszenia zajęć szkolnych, objawów wirusa, prewencji 



i zachowania zasad higieny (historyjki społeczne, krótkie teksty, wizualizacje z użyciem 

symboli PCS, piktogramów, zdjęć – w zależności od możliwości poznawczych uczniów). 

23. Modyfikowanie przekazywanego materiału edukacyjnego – dostosowywanie 

do aktualnych potrzeb, możliwości dzieci i rodziców. 

24. Tworzenie i przesyłanie prezentacji multimedialnych o tematyce związanej z emocjami 

oraz właściwymi zachowaniami społecznymi w celu utrwalania  

i przenoszenia wiedzy z zakresu kompetencji emocjonalno-społecznych nabytej  

w szkole na środowisko domowe, a także dotyczących czynności samoobsługowych, 

porządkowych, mających na celu zachęcenie uczniów do czynnego udziału w domowych 

aktywnościach. 

25. Przekazywanie pomocy edukacyjnych (multimedialnych) dla uczniów zgodnie z ich 

indywidualnymi zainteresowaniami i umiejętnościami tak, aby kontynuować proces 

rozwijania (zbadanych wcześniej) mocnych stron. 

26. Wyszukiwanie miejsc wsparcia dla rodziców i przekazywanie im informacji o pomocy 

psychologicznej i dydaktycznej. 

27. Konsultacje telefoniczne z psychologami i specjalistami z poradni psychologiczno-

pedagogicznych. 

 

VI. Obowiązki ucznia 

 

1. W trakcie lekcji uczeń wykonuje polecenia nauczyciela, nie spożywa posiłków, 

nie pije napojów. 

2. Uczeń może zadawać pytania nauczycielowi zarówno podczas połączenia on-line jak 

i w sytuacji natrafienia na trudności podczas pracy w domu – za pośrednictwem 

dziennika elektronicznego. 

3. Uczeń ma obowiązek brać aktywny udział w lekcjach i przestrzegać ustalonych                   

z nauczycielem zasad. 

4. W czasie lekcji uczeń, w miarę możliwości, przebywa sam w pomieszczeniu 

i w skupieniu uczestniczy w zajęciach; włącza kamerę w celu identyfikacji oraz 

mikrofon w celu zapewnienia możliwości aktywnego uczestnictwa. 

5. Uczeń zgłasza usterki techniczne nauczycielowi prowadzącemu zajęcia on-line. 

6. Podczas lekcji zdalnych uczeń przestrzega etykiety, m.in. nie wypowiada 

i nie umieszcza w konwersacji złośliwych komentarzy, nie używa wulgaryzmów, 

kulturalnie wyraża swoje opinie. 

7. Uczeń zgłasza gotowość do zajęć, posługując się imieniem i nazwiskiem, 

nie loginem/pseudonimem (uczniowie, których nauczyciel nie będzie mógł 

zidentyfikować, nie będą dopuszczani do lekcji). 

8. Udostępnianie materiałów przygotowanych przez nauczycieli odbywa się tylko 

w obrębie zespołu (oddziału), natomiast nagrywanie i rozpowszechnianie zajęć on-line 

bez zgody autora jest prawnie zabronione. 



 

 


