
                Załącznik  nr 1  

do zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 

 im  I.J. Paderewskiego w Sulejówku z dnia 16 października 2020rok    

 

PROCEDURY NAUCZANIA HYBRYDOWEGO I ZDALNEGO  
W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH   

IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W SULEJÓWKU 
 

 

§ 1 
 

Przepisy ogólne 

 

1. Niniejsza  procedura  powstała  na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniającego w/w rozporządzenie oraz w  

oparciu  o  wytyczne  Ministerstwa  Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz 

Głównego Inspektora Sanitarnego dla szkół od 1 września 2020r. 

 

2. Procedura   ma   na   celu   zminimalizowanie   ryzyka   wystąpienia   zakażenia 

koronawirusem wywołującym chorobę COVID-19 oraz zapewnienie realizacji 

podstawy programowej poprzez wprowadzenie mieszanej (hybrydowej) formy 

kształcenia lub kształcenia zdalnego . 

 

§ 2 

 

Procedura wyboru formy kształcenia 

 

1.  Od 1 września 2020r. w szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie stacjonarne.  

 

2. W  przypadku  wystąpienia  zagrożenia  epidemiologicznego  w  szkole  dyrektor  

w porozumieniu z organem prowadzącym  szkołę i  Powiatową Stacją  Sanitarno 

Epidemiologiczną podejmuje decyzję o częściowym lub całkowitym zawieszeniu 

stacjonarnej pracy szkoły i przejściu na hybrydową lub zdalną formę nauczania. 



 

3.  W przypadku, gdy obszar, na którym ma siedzibę szkoła został zaliczony do strefy 

„żółtej” lub „czerwonej” dyrektor szkoły wprowadza odgórne zarządzenia  władz  

o częściowym lub całkowitym zawieszeniu stacjonarnej pracy szkoły i przejściu na 

hybrydową lub zdalną formę nauczania 

 

4. W zależności od zagrożenia epidemiologicznego w szkole może zostać  

wprowadzone: 

1) mieszana forma kształcenia (hybrydowa) - dająca możliwość wprowadzenia 

zawieszenia zajęć stacjonarnych grupy, klasy, etapu edukacyjnego lub całej 

szkoły w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. 

2)  kształcenie zdalne - oznaczające zawieszenie zajęć stacjonarnych 

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

 

5. Wprowadzenie form kształcenia, o których mowa w ust. 4 pkt. 1 i 2  następuje na 

czas określony lub nieokreślony. 

 

6. Wychowawcy klas zobowiązani są do zebrania informacji od rodziców dotyczącej 

możliwości kształcenia na odległość i dostępu do komputera i Internetu .  

 

7. Dyrektor zobowiązany jest zorganizować formy nauczania na odległość  

w przypadku: 

1) uczniów pozostających na kwarantannie, 

2) uczniów przewlekle chorych na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę 

zdrowotną nad uczniem, 

3) uczniów, którzy mają orzeczenie o indywidualnym nauczaniu z poradni 

psychologiczno – pedagogicznej i posiadają opinię lekarza  

o przeciwwskazaniach do bezpośrednich kontaktów z nauczycielami 

 i rówieśnikami. 

 

 



§ 3 

 

Szczegółowe zasady organizacji zajęć lekcyjnych w formie nauczania mieszanego 

(hybrydowego). 

 

1. Nauczanie mieszane polega na organizacji zajęć w mniejszych grupach lub dla 

części klas, co oznacza,  że część uczniów pracuje stacjonarnie a część zdalnie. Przy 

organizacji tej formy kształcenia należy uwzględnić warunki lokalowe oraz 

możliwości organizacyjne szkoły. 

 

2. W szkole obowiązuje następujący wariant nauczania mieszanego: 

1) Uczniowie klas I i III uczestniczą w zajęciach stacjonarnych w pierwszym 

tygodniu od podjęcia decyzji o wprowadzeniu nauczania w formie mieszanej, 

2) Uczniowie klas II w tym czasie mają kształcenie na odległość.  

3) W następnym okresie następuje zamiana grup, uczniowie klas I i III uczestniczą 

w kształceniu na odległość, a uczniowie klas II uczą się stacjonarnie. Zmiana 

grup uczących się stacjonarnie i zdalnie następuje co tydzień . 

4) Dyrektor może podjąć decyzję o zmianie wariantów, o których mowa  

      w pkt. 1 i 2. 

 

3. Uczniowie,  którzy uczęszczają do szkoły realizują nauczanie w tradycyjnej formie 

stacjonarnej z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego i zgodnie z Procedurami 

zapewnienia bezpieczeństwa w ZSP im. I.J.  Paderewskiego u Sulejówku w związku  

z wystąpieniem epidemii 

 

4. Uczniów i nauczycieli, którzy realizują kształcenie zdalne na odległość obowiązują 

procedury nauczania zdalnego znajdujące się w § 4 niniejszego dokumentu 

 

 

 

 

 



§ 4 

 

Szczegółowe zasady organizacji zajęć lekcyjnych w formie nauczania zdalnego. 

 

 

1. Nauczanie zdalne oznacza zawieszenie wszystkich zajęć stacjonarnych i przejście 

na nauczanie zdalne dla wszystkich uczniów. 

2. Podczas kształcenia na odległość można zastosować różne metody pracy zdalnej: 

1) metoda synchroniczna - nauczyciel i uczniowie pracują w jednym czasie,  

np. wideolekcja na platformie, wideochat, 

2) metoda asynchroniczna - w różnym czasie, np. nagrania lekcji, prezentacje, 

linki do materiałów edukacyjnych, dokumenty, filmy dostępne dla uczniów na 

platformie/ w sieci, 

3) łączenie pracy równoległej z pracą rozłożoną w czasie, np. wykonanie wspólnie 

miniprojektu, poszukiwanie informacji w celu rozwiązania problemu,  

a następnie przygotowanie prezentacji efektów wspólnej pracy, 

4) konsultacje, podczas których nauczyciel jest dostępny on-line dla uczniów. 

 

3. Obowiązek nauczania bezpośrednio online mają wszyscy nauczyciele po uprzednim 

uzgodnieniu ilości godzin lekcyjnych online poszczególnych klas w danym dniu. 

Celem jest uniknięcie przeciążenia uczniów. 

 

4. Organizując pracę zdalną należy wziąć pod uwagę zasady bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy komputerze lub innym urządzeniu multimedialnym.  

 

5. O wyborze sposobu prowadzenia zajęć w ramach nauczania zdalnego decyduje 

nauczyciel, uwzględniając specyfikę nauczanego przedmiotu i zakres materiału. 

Wybór metody pracy zdalnej powinien zostać skonsultowany z innymi nauczycielami 

mającymi zajęcia w danym dniu w danej klasie, tak aby uwzględnić dzienny czas 

pracy ucznia przed komputerem lub innym urządzeniem multimedialnym. 

 



6. Jeżeli uczniowie nie posiadają dostępu do odpowiedniego sprzętu komputerowego 

lub Internetu umożliwiającego płynne kształcenie na odległość, nauczanie może 

odbywać się za pomocą innych sposobów komunikacji ustalonych wspólnie 

 z rodzicami i dyrektorem szkoły. 

 

7. Wychowawcy i nauczyciele zobowiązani są do systematycznego zamieszczania 

i uaktualniania rozkładu zajęć poszczególnych klas wraz z informacją o formie zajęć  

i metodzie prowadzenia, tematyce zajęć, zadaniach dla uczniów z terminem ich 

wykonania/przesłania, tak by rodzice mieli możliwość zapewnienia dziecku dostępu 

do komputera. 

 

8. Wychowawcy i nauczyciele powinni współpracować ze sobą ustalając liczbę 

 i rodzaj zadawanych uczniom prac do samodzielnego wykonania i prac domowych – 

uczniowie muszą mieć odpowiedni czas na wywiązanie się z zadanych im prac oraz 

wsparcie i pomoc nauczycieli. 

 

9. Wychowawcy i nauczyciele powinni zapewnić możliwość konsultacji online dla 

uczniów i rodziców. 

 

10. Podstawową formą komunikacji jest Platforma Microsoft Office 365 i  aplikacja 

Teams oraz e-dziennik Uonet+, w wyjątkowych sytuacjach – klasowe poczty 

elektroniczne lub dowolne komunikatory ustalone wspólnie z rodzicami i dyrekcją 

szkoły. 

 

11. Działania w ramach nauczania zdalnego mogą być prowadzone w oparciu m.in. o: 

1) materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach 

internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów; 

2) zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/; 

3) dziennik elektroniczny; 

4) komunikację poprzez pocztę elektroniczną; 

5) media społecznościowe, komunikatory, programy do telekonferencji przy 

zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu; 



 

6) lekcje online; 

7) programy telewizji i audycje radiowe; 

8) zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej 

szkoły (obligatoryjnie w przypadku, gdy materiały wysyłane przez 

wychowawcę/nauczyciela przedmiotu nie docierają poprzez komunikatory  

do wszystkich uczniów/rodziców); 

9) podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, z których uczeń korzysta w szkole; 

10) kontakt telefoniczny z nauczycielem; 

11) własne materiały opracowane przez nauczyciela dostosowane do potrzeb 

uczniów (nagrane filmy i wiadomości głosowe, prezentacje itp.); 

12) inne   sposoby   wskazane   przez   dyrektora   szkoły   w   porozumieniu  

z nauczycielami i przy wsparciu organu prowadzącego. 

 

12. Nauczyciele planujący przeprowadzenie lekcji online zamieszczają informację dla 

uczniów w zakładce „Kalendarz” w aplikacji Teams. W przypadku braku dostępu 

 do aplikacji Teams przesyła się wiadomość poprzez e-dziennik. 

 

13. W przypadku odwołania lekcji online nauczyciel zobowiązany jest do skutecznego 

poinformowania uczniów o zmianie. 

 

14. Lekcja online powinna trwać ok. 30 min.  

 

15.Zachowanie ucznia podczas zajęć prowadzonych zdalnie: 

1) Uczeń zasiada przed komputerem, loguje się do aplikacji w takim czasie, aby 

punktualnie mógł uczestniczyć w lekcji. 

2) Uczeń ma obowiązek przygotować podręcznik, zeszyt ćwiczeń i zeszyt 

przedmiotowy oraz inne materiały wskazane przez nauczyciela. 

3) Uczniowie podczas lekcji zabierają głos jedynie wówczas, gdy zostaną 

uprzednio poproszeni przez nauczyciela. Na początku wypowiedzi podają swoje 

imię. 



4) Uczeń może zgłosić chęć zabrania głosu na czacie. Nauczyciel kończy swoją 

wypowiedź lub ją przerywa i wskazuje, kiedy uczeń może się wypowiedzieć. 

 

5) W czasie lekcji głos zabiera w danym czasie tylko jedna osoba, wyznaczona 

przez nauczyciela. Pozostali uczniowie słuchają wypowiedzi. 

6) Uczeń ma obowiązek odesłania zadanych prac w terminie ustalonym przez 

nauczyciela danego przedmiotu. 

7) Zabrania się w czasie lekcji online wyłączać głośniki innych uczniów lub 

nauczyciela, komentować wypowiedzi czy w inny sposób zakłócać zajęcia. 

8) Jeżeli istnieją takie możliwości, uczeń włącza również kamerę. 

9) Za niewłaściwe zachowanie w czasie lekcji będą wyciągane konsekwencje 

zgodnie ze statutem szkoły. 

10) Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić print screenów i upubliczniać. 

11) Podczas zajęć na czacie uczniowie mogą pisać tylko informację bezpośrednio 

dotyczące lekcji. Nie zamieszczają filmików, komentarzy, memów itp. 

12) Zachowania typu: wykluczanie innych, wyśmiewanie, podszywanie się pod 

kogoś innego, przerabianie zdjęć stanowią przemoc rówieśniczą i grożą za nie 

konsekwencje prawne. 

13) Nagrywanie lekcji i udostępnianie zdjęć lub nagrań osobom trzecim, w tym na 

platformach społecznościowych, wymaga zgody zainteresowanych osób. Jeżeli 

takiej zgody się nie uzyska jest to naruszenie wizerunku danej osoby, które jest 

dobrem osobistym w rozumieniu cywilnoprawnym i stanowi naruszenie prawa. 

14) Uczeń powinien zadbać o to, by w pomieszczeniu, w którym się znajduje, 

panowała cisza (wyciszony telefon, wyłączony telewizor itp.) 

15) Uczeń bierze udział w lekcji siedząc przy biurku lub stole w taki sposób, aby 

uniknąć wad postawy. 

16) W pomieszczeniu znajduje się tylko sam uczeń lub w towarzystwie rodzica, 

który zachowuje ciszę. Rodzic służy pomocą w obsłudze komputera, ale nie 

podpowiada dziecku lub nie wykonuje za niego zadań. 

17) Kamera jest umieszczona w taki sposób, aby obejmowała tylko ucznia, a nie 

całe wnętrze pomieszczenie



Instrukcja dla nauczyciela prowadzącego zajęcia w formie zdalnej  

1.Nauczyciel komunikuje się z uczniami za pomocą: dziennika elektronicznego, 

poczty elektronicznej, komunikatorów, platformy Microsoft Office 365w tym 

aplikacji Teams 

2. Zadania do wykonania przez uczniów nauczyciel wysyła zgodnie z planem 

nauczania (wpisuje temat w dzienniku Vulcan i obecności uczniom, adekwatnie do 

aktywności ucznia zajęciach) 

3. Nauczyciel na lekcji online realizuje zaplanowany przez siebie temat (obejmujący 

zakres programu nauczania) dostosowując podział czasu pracy z uczniami do ich 

potrzeb psychofizycznych oraz z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa w sieci i 

higieny pracy. 

4. Bez względu na formę kształcenia kontynuuje się realizację programu nauczania.  

5.  Nauczyciele, którzy zdecydują się na pracę online w czasie rzeczywistym w miarę 

możliwości wcześniej skutecznie informują uczniów o godzinie spotkania i przesyłają 

link do zajęć. 

6. Zalecany jest kontakt wychowawców z klasą - utrzymanie więzi w grupie. 

7. Pedagog szkolny - określa stałe godziny dyżurowania online np. na  TEAMS, 

skype, messenger – jako wsparcie dla rodziców i uczniów 

5. Nauczyciel biblioteki 2 razy w tygodniu wysyła uczniom pracującym zdalnie  

materiały wspierające, zachętę do czytania książek. 

6. Wychowawcy mają obowiązek utrzymywania telefonicznego kontaktu z rodzicami 

uczniów, którzy nie uczestniczą w nauczaniu zdalnym, np. nie  odbierają materiałów.  

Takie działania mają doprowadzić do sytuacji,  że wszyscy uczniowie mają dostęp do 

swoich kont na e- dzienniku,  i mają możliwość uzyskiwania materiałów i wskazówek 

w każdy możliwy sposób. 

7.   Nauczyciel może przesłać uczniom opracowany przez siebie materiał online, który 

zrealizuje z uczniami według podziału godzin. W przesłanym materiale nauczyciel 

zależnie od potrzeb uwzględnia następujące treści:  temat zajęć, notatka do zeszytu dla 

uczniów, forma przekazu treści dedykowanych uczniom (np. program prezentacyjny, 

edytor tekstu, quiz, testy, etc.) link do filmiku wyjaśniającego dane pojęcie oraz 



zadania do wykonania z podręcznika, ćwiczeń lub dedykowanych stron 

internetowych. 

8. Nauczyciele monitorują i sprawdzają wiedzę uczniów oraz ich postępy w nauce 

według następujących wytycznych: 

-   ocenianiu podlegają wykonane przez uczniów zadania domowe i zlecone przez 

nauczyciela czynności i prace wykonane przez uczniów i przesłane do nauczyciela w 

wyznaczonym terminie drogą online z wykorzystaniem dostępnych narzędzi (prace, 

testy, prezentacje, filmy, odpowiedzi ustne online, odpowiedzi ustne przez telefon, 

Messenger itp.  

-     nie każda praca musi być oceniona w formie oceny do dziennika. 

 

Zalecenia dyrektora dla nauczycieli : 

1. Zachowaj zdrowy rozsądek. 

2.  Odpuść sobie myślenie o ocenianiu w kategoriach dotychczasowych - po 

prostu doceniaj, że uczeń jest aktywny, że próbuje podejmować działania w tak 

trudnej i nowej dla niego sytuacji. 

3. Bądź w relacji z uczniami i rodzicami - czasem potrzebują dobrego słowa. 

4.  Bądź w kontakcie z nami:  z dyrektorem i wicedyrektorem, jeśli jest problem, 

wątpliwość, to nie zostawaj z tym sam. 

5. Jeśli nie jesteś nauczycielem przedmiotu, nie masz klasy wychowawczej, to 

bądź w gotowości do kontaktu z uczniami, którzy potrzebują szczególnego 

wsparcia - wychowawcy będą Cię zapraszać do współpracy. 

6. Jeśli uczniowie, będą mieć potrzebę rozmowy o tym, co się dzieje tu i teraz, 

możesz zdecydować, że to jest ważniejsze od bieżącego tematu - rozmawiaj. 

7. Bądź elastyczny i uważny - jeśli propozycja grafiku/harmonogramu pracy nie 

będzie się sprawdzać, proponuj inne rozwiązania. 

8. Dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych zasady są adekwatne 

jak dla uczniów  Liceum Ogólnokształcącego 

 

 

 



Instrukcja dla ucznia 

1. Uczeń komunikuje się z nauczycielem w sposób określony przez nauczyciela w 

dzienniku elektronicznym. 

2. Uczeń wykonuje zadania wskazane przez nauczyciela w określonym przez niego 

czasie. 

3. Uczeń odsyła zadania  nauczycielowi w sposób określony przez nauczyciela. 

4. Uczeń ma obowiązek uczestniczenia w zdalnej formie kształcenia. 

5. Uczeń, który z różnych przyczyn nie ma możliwości uczestniczyć w kształceniu 

zdalnym jest obowiązany zgłosić to wychowawcy.  

6. Prace ucznia podlegają ocenie zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. 

7. Uczeń dokumentuje pracę samodzielną w: zeszytach przedmiotowych, zeszytach 

ćwiczeń, kartach pracy, zdjęciami, krótkimi filmikami, prezentacjami itp. 

8. Uczeń ma prawo do kontaktu z nauczycielem drogą elektroniczną w godzinach od 

8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku. 

 

Instrukcja dla rodzica 

1. Rodzic ma obowiązek codziennego sprawdzania informacji  w  dzienniku 

elektronicznym. 

2. Rodzic powinien być w kontakcie z nauczycielem przez dziennik elektroniczny. 

3. Rodzic zapewnia dziecku odpowiednie warunki do samodzielnej nauki i określa czas 

jej trwania. 

4. Rodzic nie ingeruje w wykonywanie samodzielnych prac ucznia. 

5. Rodzic wspiera i zachęca ucznia do zdalnej formy kształcenia. 

6. Dopuszcza się możliwość pomocy ze strony rodziców w przypadku odsyłania 

wykonanych prac przez dziecko drogą elektroniczną



 


