
 Procedura realizacji nauczania w wariancie mieszanym (hybrydowym)

 w roku szkolnym 2021/2022 w II LO im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy

 Podstawa prawna:
● Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób

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

● Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)

● Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. 2021 poz. 1519)

● Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 1525)

Cel nauczania hybrydowego:

● 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

● zapewnienie uczniom kontaktu ze szkołą, rówieśnikami i nauczycielami

● zapewnienie uczniom i pracownikom szkoły bezpieczeństwa w dobie pandemii

Opis i sposób realizacji nauczania hybrydowego:

● nauczanie zdalne prowadzone jest cyklicznie w poszczególnych zespołach klasowych

● podziału zespołów klasowych dokonuje Dyrektor szkoły

● w jednym tygodniu stacjonarnie uczą się klasy pierwsze i drugie, zaś klasy trzecie
pracują zdalnie, natomiast w kolejnym tygodniu klasy trzecie uczęszczają do szkoły,
zaś klasy pierwsze i drugie pracują zdalnie

● cykl zajęć hybrydowych trwa pełny tydzień – od poniedziałku do piątku

● plan zajęć nie ulega zmianie

● nauczyciel zdalne nauczanie prowadzi w szkole, korzystając z dostępnych narzędzi

● nauka zdalna odbywa się na platformie Google Classroom; wyjątkiem są lekcje
wychowania fizycznego, które prowadzone są na platformie Indares

● zajęcia zdalne odbywają się poprzez wideokonferencje/połączenia głosowe oraz
poprzez realizację zadań na platformie



● lekcja w formie wideokonferencji/połączenia głosowego trwa 45 minut

● w szkole mogą odbywać się dodatkowe konsultacje dla uczniów – termin i liczebność
grup ustala nauczyciel i informuje sekretariat szkoły

● konsultacje przedmiotowe mogą odbywać się poprzez wideokonferencje/połączenia
głosowe w wyznaczonym przez prowadzącego terminie

● uczeń kontaktuje się z nauczycielem w godzinach od 8.00 do 16.00; niedopuszczalne
jest wysyłanie wiadomości i zadań w godzinach nocnych

● szkolne zasady oceniania nie ulegają zmianie

● w przypadku, gdy uczeń nie posiada komputera, istnieje możliwość wypożyczenia
sprzętu szkolnego

● system zdalnego nauczania powinien uwzględniać następujące zasady: równomierne
obciążenie uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie
zajęć w każdym dniu i możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania
intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia


