
Regulamin edukacji hybrydowej w okresie od 17 do 28 maja 2021r. 

w SP 1 w Wojkowicach 

na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Rozporządzenie zgłoszone do publikacji w Dzienniku Ustaw). 

W niniejszym regulaminie obowiązują zasady zawarte w 

OGÓLNYCH ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCYCH W SZKOLE. 

 

I. Hybrydowe nauczanie-informacje ogólne 

1.Niniejszy regulamin określa zasady realizowania przez nauczycieli  hybrydowego nauczania 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia ogólnego. 

2. Regulamin jest aktem wewnętrznym placówki oświatowej i powstał w celu ustalenia 
edykacji hybrydowej. 

3. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które uczestniczą w nauczaniu hybrydowym. 

 

II. Formy komunikacji 

l.Szkoła prowadzi zdalne nauczanie na platformie Microsoft Teams tylko dla klas 4,5,6 z 
możliwością prowadzenia części zajęć w szkole w sposób tradycyjny w ramach stacji szkolnej. 

2. Klasy 7 i 8 w okresie od 17-28 maja 2021 r. uczą się w systemie stacjonarnym w 
wyznaczonych klasach tylko na pierwszym piętrze, wyjątek stanowi pracownia komputerowa 
i sala gimnastyczna. 

3. Kontakt nauczyciela z rodzicami odbywa się poprzez:  kontakt telefoniczny z sekretariatem, 
przy użyciu platformy Teams lub dziennika elektronicznego. 

4. Dyrektor szkoły przyjmuje rodziców, uczniów i nauczycieli w szkole po wcześniejszym 
umówieniu się przez dziennik elektroniczny bądź przez kontakt z sekretariatem. 

 

  III. Organizacja hybrydowego nauczania 

  1. Nauczyciele prowadzący nauczanie zdalne kontaktują sie z uczniami przez platformę   
                  Teams. 

 2. Nauczyciele uczący stacjonarnie prowadza zajęcia edukacyjne  z uczniami w wyznaczonych  
                  klasach. 

           3. Uczniowie w czasie zajęć szkolnych przebywają w wyznaczonych dla konkretnych zajęć  
                 pomieszczeniach szkolnych. 

           4. W czasie nauki hybrydowej dla kl. VII – VIII obowiązuje ocenianie według zasad nauki  
               stacjonarnej   dla kl. IV – VI –  ocenianie zgodne z zasadami podczas nauczania zdalnego. 

           5. Zakres przekazywanych treści i zadań do wykonania jest dostosowany do możliwości  
                psychofizycznych i technicznych uczniów. 



          6. Podczas nauczania hybrydowego szkoła realizuje plan zajęć nauczania hybrydowego, który     
               może ulec zmianie. 
           7. W planowaniu i organizacji zajęć edukacji hybrydowej na terenie placówki obowiązują  
                wszystkie   zasady bezpieczeństwa i higieny  pracy w czasie trwania pandemii koronawirusa. 

       

  IV. Postanowienia końcowe 

         Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.05.2021 r. 

         W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowania mają przepisy prawa              
          powszechnie obowiązującego. 

  

 


