
PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZMIANY TRYBU 

NAUCZANIA NA TRYB HYBRYDOWY  

W ZESPOLE SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH 

 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM 

§1 

 

1. Nauczanie hybrydowe 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. Nauczanie hybrydowe wprowadzone jest w sytuacji gdy: 

1) Część uczniów w klasie została skierowana do odbycia kwarantanny lub  

w klasie znajdują się uczniowie którzy na podstawie zaświadczenia 

lekarskiego o chorobie przewlekłej mają zalecenia nauki w domu. W tej 

sytuacji ustala się, że zastosowanie mają formy nauczania synchronicznego 

(transmisja lekcji on-line). Nauczyciel prowadzi lekcje w klasie zgodnie  

z obowiązującym planem lekcji, uczniowie nieobecni mają obowiązek w niej 

uczestniczyć on-line. Zadanie do wykonania, materiały dydaktyczne z lekcji 

nauczyciel umieszcza na platformie Google Classroom, uczniowie mają 

obowiązek je wykonać i odesłać.  

2) Cała klasa została skierowana do odbycia kwarantanny. W tej sytuacji 

zastosowanie mają formy nauczania synchronicznego (transmisja lekcji on-

line). Nauczyciel prowadzi lekcje i transmituje online, wykorzystuje 

platformę Google Classroom do zamieszczenia materiałów dydaktycznych 

 i zadań dla uczniów. 

3) Sytuacja epidemiologiczna wymaga zmniejszenia liczby uczniów na terenie 

szkoły. W tej sytuacji zastosowanie mają formy nauczania synchronicznego. 

Dokonuje się podziału klas na dwie grupy. Jedna grupa uczestniczy  

w zajęciach w szkole (stacjonarnych) druga grupa uczestniczy on-line. 

Zmiana grup następuje po tygodniu. Praca odbywa się zgodnie  

z obowiązującym planem lekcji, w czasie rzeczywistym nauczyciel do pracy 

wykorzystuje platformę Google Meet,  zamieszcza materiały dydaktyczne  

z lekcji na platformie Google Classroom, uczniowie mają obowiązek je 

wykonać.  

3. Zarówno zajęcia stacjonarne jak i zdalne są realizowane zgodnie z zasadami 

obowiązującymi odpowiednio dla każdej z form nauki. 

4. System nauczania hybrydowego uwzględnia wszystkich uczniów znajdujących 

się w szkole. 

5. Uczniowie, którzy uczęszczają do szkoły realizują nauczanie w tradycyjnej 

formie stacjonarnej z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego i zgodnie  

z „Procedurami funkcjonowania Zespołu Szkół Odzieżowych im. Krzysztofa 

Kieślowskiego w Gorzowie Wlkp. w czasie pandemii”.  

6. Uczniów i nauczycieli, którzy realizują kształcenie zdalne na odległość 

obowiązują procedury nauczania zdalnego. 

 

 



§2 

1. Wychowawcy klas bezzwłocznie po wydaniu zarządzenia przez dyrektora 

szkoły  

w sprawie wdrożenia hybrydowego trybu nauki przekazują tę informację 

rodzicom 

 i uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego, a w przypadku braku 

takiej możliwości drogą telefoniczną. 

2. Wychowawcy klas podejmują działania mające na celu rozwiązanie problemów 

sprzętowych ucznia: 

1) Powiadamiają o trudnościach dyrektora 

2) Pomagają w procesie pozyskania niezbędnego sprzętu z zasobów 

szkolnych 

3) Monitorują proces rozwiązywania problemu do czasu jego pełnego 

rozwiązania, o czym informują dyrektora szkoły. 

3. Wychowawcy uzyskują potwierdzenie odbioru informacji o przejściu na system 

nauczania hybrydowego oraz o powrocie do stacjonarnego trybu nauki. 
 

 

 

 

DYREKTOR SZKOŁY 
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