
WYTYCZNE NAUCZANIA HYBRYDOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ 

TECHNICZNYCH  IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W CZASIE 

PANDEMII – COVID 19  

 

§ 1  Postanowienia ogólne 

1. Od dnia 19 października 2020 r. szkoła przechodzi w nauczanie hybrydowe w związku 

wprowadzeniem go obligatoryjnie w strefie żółtej. 

2. Wytyczne mają 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. 

§ 2  Organizacja pracy 

1. Nauczyciele wszystkich przedmiotów przedstawiają (przypominają) swoim uczniom 

zasady współpracy, a także sposoby oceniania w hybrydowym trybie nauki. 

2. Zajęcia dla wszystkich uczniów odbywają się w czasie rzeczywistym, zgodnie z 

ustalonym planem zajęć. 

3. Podziały dla klas na formuły zajęć w systemie stacjonarnym i zdalnym  są na bieżąco 

aktualizowane. Cotygodniowo harmonogram jest przesyłany uczniom. 

4. Zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne prowadzone są w szkole, w tygodniu nauki 

stacjonarnej z  zachowaniem procedur bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.  

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w szkole, w tygodniu nauki 

stacjonarnej, z zachowaniem procedur bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego. 

6. Praktyczna nauka zawodu i zajęcia praktyczne odbywają się w miarę możliwości bez 

zmian. 

7. Nauczanie indywidualne realizowane jest w trybie zdalnym, chyba że rodzic/opiekun 

dziecka lub pełnoletni uczeń złoży pisemny wniosek o nauczanie stacjonarne. 

8. Wszystkie grupowe zajęcia dodatkowe dla uczniów z różnych klas, realizowane w 

ramach kółek, sks zostają zawieszone do odwołania. 

9. Biblioteka szkolna działa zgodnie z planem, z zachowaniem reżimu sanitarnego i 

odrębnych procedur. 

10. Świetlica szkolna działa zgodnie z planem, z zachowaniem reżimu sanitarnego i 

odrębnych procedur. 

§ 3  Prowadzenie zajęć: 

1. Nauczyciele prowadzą zajęcia stacjonarne z uczniami przebywającymi wg planu na 

terenie szkoły, zaś z uczącymi się zdalnie prowadzą lekcje online według planu zajęć.  

2. Lekcje zdalne nauczyciel prowadzi z wykorzystaniem aplikacji Meet. 

3. Zajęcia należy planować w kalendarzu (dla odpowiedniej grupy Classroom) lub z 

bezpośrednio Classroom-u. 



4. Nauczyciel sprawdza obecność na zajęciach (np. na czacie lub inną metodą) i wpisuje 

do e-dziennika.Następnie uzupełnia temat zajęć. 

5. Uczeń nie musi korzystać z komputera, może korzystać ze smartfona. 

6. Zajęcia w systemie zdalnym trwają od  30 minut do 45 minut. 

7. Zajęcia w trybie stacjonarnym przeprowadza się zgodnie z dotychczasowym 

porządkiem i procedurami. 

8. Wybierając formy nauczania należy kierować się możliwością zrealizowania celu 

nauczania, przy zachowaniu bezpieczeństwa wszystkich stron, przy czym nie chodzi 

tylko o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, w tym  związane ze stanem zagrożenia 

epidemiologicznego, ale także o zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem. 

§ 4 Warunki techniczne realizacji zajęć 

1. Uczniowie, którzy nie mają możliwości technicznych , by uczestniczyć w nauczaniu 

zdalnym, biorą udział w lekcji  zdalnej na terenie szkoły. Uczeń zgłasza się do 

sekretariatu szkoły, gdzie uzyskuje informację, gdzie może odbyć zdalną lekcję. 

2. Wychowawca w porozumieniu z dyrektorem szkoły organizuje warunki dla ucznia w 

szkole, który nie może uczyć się zdalnie. 

3. Nauczyciele, którzy nie mają możliwości technicznych , by przeprowadzić zdalnie 

nauczanie, przeprowadzają lekcje zdalnie na terenie szkoły. 

4. W sekretariatach szkoły przygotowano dla nauczycieli sprzęt, który można 

wypożyczać w celu prowadzenia lekcji zdalnych na terenie szkoły (tablety, kamerki, 

słuchawki z mikrofonem, laptopy.) 

§ 5  Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami 

1. Nauczyciele w czasie trwania trybu hybrydowego są zobowiązani do utrzymywania 

stałego kontaktu z rodzicami.  

2. Kontakty nauczycieli z rodzicami powinny odbywać się z wykorzystaniem 

następujących narzędzi:  e-dziennika,   poczty elektronicznej e-maili,  telefonów 

komórkowych i stacjonarnych. 

3. Kontaktując się z rodzicami należy określić i podać do ich wiadomości sposoby oraz 

czas, kiedy nauczyciel jest dostępny dla rodziców. 

§ 6  Zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej 

1. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi 

przepisami:  

a. dokumenty w wersji papierowej, dostępne tylko i wyłącznie na terenie szkoły, 

należy uzupełniać podczas pobytu w szkole w systemie stacjonarnym. 

b. dzienniki elektroniczne są uzupełniane na bieżąco każdego dnia,  

c. inne dokumenty, mogą być tworzone zdalnie i przesyłane drogą elektroniczną.  

2. Zajęcia zdalne jak i stacjonarne podlegają bieżącej kontroli. 



§ 7  Formy współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowanie                          

przez niego współpracy 

1. Nauczyciel zobowiązany jest do regularnego odczytywania wiadomości wysyłanych 

przez Dyrektora poprzez e-dziennik, maila  i w razie potrzeby bezzwłoczne udzielenia 

odpowiedzi na informacje. 

2. Rady Pedagogiczne są przeprowadzane zarówno w formie stacjonarnej jaki i  zdalnej. 

3. Nauczyciele mają obowiązek złożyć do Dyrektora (przesłany drogą elektroniczną) 

pisemny raport z realizacji zajęć na każde jego wezwanie. 

 

§ 8 Warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz 

otrzymanych ocenach 

1. Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy 

zdalnej/stacjonarnej (nauczanie w czasie rzeczywistym) lub na podstawie wykonanych 

m.in.: ćwiczeń, prac, quizów, projektów, zadań w czasie odroczonym . 

2. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, 

projektów umieszczonych w Internecie, np. na zintegrowanych platformach 

edukacyjnych lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i 

udokumentowanie jej, np. w postaci zdjęcia przesłanego. 

3. Zdalne nauczanie nie może polegać tylko i wyłącznie na wskazywaniu i/lub 

przesyłaniu zakresu materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia.  

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

treści podstawy programowej. Uczeń ma prawo skorzystać z konsultacji, porad i 

wskazówek nauczyciela do wykonania zadania w formach i czasie określonych 

wcześniej przez nauczyciela.  

5. Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce i otrzymanych ocenach podczas 

bieżącej pracy z uczniem lub po jej zakończeniu w sposób wcześniej ustalony przez 

nauczyciela . (np. e-dziennik lub telefonicznie).  

6. Nauczyciel informuje rodzica o postępach w nauce ucznia i otrzymanych przez niego 

ocenach w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela (np. e-dziennik lub 

telefonicznie).  

7. Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica o pojawiających się trudnościach w 

opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki nauczania 

hybrydowego  

§ 9   Postanowienia końcowe 

1. Niniejsza procedura podlega publikacji na stronie internetowej szkoły. 

2. Obowiązuje całkowity zakaz nagrywania zajęć lekcyjnych, konsultacji i spotkań 

prowadzonych w ramach kształcenia online. 



3. Zobowiązuje się uczestników zdalnego nauczania do przestrzegania etykiety 

językowej i zachowanie kultury w komunikacji z nauczycielami. 

4. Wszelkie uwagi, wnioski o organizacji i przebiegu zdalnego nauczania kierować 

należy z zachowaniem drogi służbowej. 

 

 

 


