
PROCEDURA REALIZACJ NAUCZANIA  

W UKŁADZIE HYBRYDOWYM W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W CEREKWI 

Podstawa prawna: 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19( 

Dz. U z 2020r. poz. 493). 

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

• Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze 

zm.). 

• Rozporządzenie 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 

(Dz.U. z 2020 r. poz.1389). 

Procedura ma 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. 

Do przestrzegania procedury zobowiązani są :  

wszyscy pracownicy szkoły, dyrektor, rodzice i opiekunowie uczniów, uczniowie oraz 

osoby pozostałe osoby znajdujące się na terenie szkoły.  

 



1. W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor jednostki systemu 

oświaty odpowiada za organizację realizacji zadań tej jednostki, w tym zajęć z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji 

tych zajęć. 

2. W przypadku wystąpienia w Publicznej Szkole Podstawowej w Cerekwi zagrożenia 

bezpieczeństwa uczniów związanego z zakażeniem Covid-19 dyrektor, za zgodą organu 

prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego 

inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony. 

a) Zgoda i opinia mogą być wydane ustnie, telefonicznie, za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. (W przypadku 

zgody ustnej lub telefonicznej treść zgody lub opinii powinna być utrwalona w formie 

protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób). 

b) Zawieszenie zajęć może dotyczyć w szczególności grupy, grupy wychowawczej, 

oddziału, klasy, etapu edukacyjnego, całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich 

lub poszczególnych zajęć. 

c) Dyrektor lub organ prowadzący zawiadamiają organ sprawujący nadzór pedagogiczny 

oraz organ rejestrujący o formie zawieszenia zajęć ze względu na sytuację 

epidemiologiczną. 

d) W przypadku częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, zawieszone zajęcia są 

realizowane z wykorzystaniem metod  i technik kształcenia na odległość  zgodnie z 

procedurą postępowania w przypadku nauczania zdalnego. Pozostałych uczniów 

obowiązuje procedura dotycząca nauczania stacjonarnego z ewentualnymi zmianami. 

e) Dyrektor przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie 

realizacji zadań tej jednostki, w szczególności w zakresie organizacji kształcenia 

specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego obowiązkowego 

rocznego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania, zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i 

innych.  

f) Dyrektor koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając 

potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci i 

uczniów objętych kształceniem specjalnym, indywidualnym obowiązkowym rocznym 



przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem, dzieci objętych 

wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-

wychowawcze oraz potrzeby osób uczęszczających na zajęcia. 

3. Dyrektor ma prawo do modyfikacji planu lekcji oraz treści nauczania do zrealizowania w 

ramach nauczanych przedmiotów lub innych zajęć w poszczególnych oddziałach, mając na 

uwadze realizację podstawy programowej oraz:  

a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, 

b) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku 

umysłowego w     ciągu dnia, 

c) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, 

d) łączenie przemienne kształcenia, 

e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć, 

f) konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki realizowanych 

zajęć. 
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