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ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ HYBRYDOWYCH DLA UCZNIÓW  

OBJĘTYCH KWARANTANNĄ LUB IZOLACJĄ 

 

1. Uczeń objęty jest nauczaniem hybrydowym w przypadku:   

- zawieszenia zajęć dla całej klasy po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej; 

- na prośbę rodzica na podstawie oświadczenia o kwarantannie/izolacji dziecka.  

2. W przypadku zawieszenia zajęć przez szkołę, nauczanie hybrydowe dla uczniów pozostających 

w domu uruchamiane jest od momentu zmiany organizacji pracy szkoły. 

3. W przypadku kwarantanny / izolacji dziecka zgłoszonej przez rodziców, nauczanie hybrydowe 

uruchamiane jest po złożeniu wniosku przez rodziców do wychowawcy przez dzienniczek. 

- jeżeli wniosek wpłynie do godz. 14.00, nauczanie uruchamiane jest od następnego dnia. 

- jeżeli wniosek wpłynie po godz. 14.00 zostanie uruchomione drugiego dnia po złożeniu 

wniosku. 

4. O formie oraz organizacji pracy hybrydowej na lekcji decyduje nauczyciel przedmiotu. 

5. Nauczyciel rozpoczyna lekcję hybrydową w momencie najkorzystniejszym dla obecnych 

uczniów w klasie.  

6. Zasady pracy ucznia podczas lekcji  hybrydowej:  

- Podczas nauki hybrydowej uczeń przestrzega zasad opisanych w szkolnych regulaminach: 

Regulamin szkoły, Zasady pracy zdalnej na Teams, Szczegółowe warunki i sposób oceniania 

wewnątrzszkolnego.  

- Uczeń ma przygotowane miejsce do pracy tj. przebywa sam w pokoju podczas lekcji, ma do 

dyspozycji kamerkę i słuchawki z mikrofonem, przygotowany podręcznik do zajęć z danego 

przedmiotu, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy oraz inne potrzebne materiały. 

- Uczeń zasiada punktualnie przed włączonym komputerem i dołącza do lekcji w momencie 

nawiązania połączenia przez  nauczyciela. 

- W czasie zajęć uczniowie mają włączoną kamerkę, o włączeniu mikrofonu decyduje 

nauczyciel. 

- Uczeń podczas lekcji nie zakłóca swoim zachowaniem pracy uczniom przebywającym 

w klasie. 

7. O sposobach sprawdzania i oceniania uczniów podczas nauki hybrydowej decyduje nauczyciel 

przedmiotu 

8. Lekcje wychowania fizycznego nie są transmitowane. Nauczyciel wysyła uczniom  zestawy 

zadań do samodzielnego wykonywania w warunkach domowych. W przypadku gdy cała klasa 

jest na nauczaniu zdalnym, a druga równoległa w szkole (klasy 4-8) jeden nauczyciel prowadzi 

zajęcia w szkole, a drugi zdalne.  

9. W edukacji wczesnoszkolnej (klasy 0-3) jeżeli jeden lub kilkoro uczniów przebywa 

na kwarantannie/izolacji w domu, a klasa jako zespół pracuje stacjonarnie w szkole: 

- Nauczyciel nawiązuje połączenie online przez Teams na początek zajęć - ustala plan 

działania na dany dzień, wprowadza do tematu, zagadnienia, które w danym dniu będzie 

omawiane, omawia materiał do wykonania samodzielnie przez ucznia (offline).  

- Łączy się online przez Teams na koniec zajęć – uczeń bierze udział w podsumowaniu dnia, 

działaniach podjętych w czasie lekcji, zebraniu informacji, powtórzeniu. 

10. Regulamin obowiązuje od 1 grudnia 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r. 


