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Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego 

powiatowego inspektora sanitarnego, wprowadza nauczanie zdalne lub nauczanie mieszane na czas oznaczony, 

jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów. Zmiany w sposobie 

przeprowadzania zajęć, mogą dotyczyć w szczególności grupy, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły, 

w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. 

Dyrektor I LO w zależności od skali zagrożenia przewiduje wprowadzenie trzech trybów prowadzenia zajęć. 

 

TRYB ZIELONY – nauczanie bezpośrednie w szkole 

1. Wszyscy uczniowie uczęszczają do szkoły.  

2. Zajęcia prowadzone są z zachowaniem reżimu sanitarnego określonego w procedurach pracy szkoły podczas 

pandemii (załącznik 1). Istnieje możliwość prowadzenia zajęć dla danej klasy w jednym gabinecie. 

 

TRYB ŻÓŁTY – nauczanie mieszane 

1. Klasy uczęszczają do szkoły naprzemiennie. Klasy wyznacza i przygotowuje dla nich harmonogram 

przychodzenia do szkoły lub pozostania w domu dyrektor szkoły. Zmiany te wprowadzane są cotygodniowo.  

2. Uczniowie obecni danego dnia na zajęciach w szkole zachowują zaostrzony reżim sanitarny, tj. odległości 

pomiędzy stolikami 1,5 m; maseczki w czasie przerw; każda klasa ma zajęcia tylko w jednym gabinecie; 

przeprowadzane są dezynfekcja sprzętu i pomocy dydaktycznych używanych na lekcjach oraz wietrzenie sal.  

3. Uczniowie pozostający danego dnia w domu w czasie rzeczywistym łączą się poprzez platformę internetową 

(za pomocą kamery umieszczonej w gabinecie). 

4. W trakcie zajęć w trybie zdalnym uczeń ma obowiązek aktywnie w nich uczestniczyć, tj. może zostać wywołany 

do odpowiedzi, może zadawać pytania, być oceniony przez nauczyciela itp. Szczegółowy sposób 

przeprowadzania prac pisemnych podaje nauczyciel (zespół przedmiotowy nauczycieli) do wiadomości 

uczniów i rodziców. 

5. Nieobecności ucznia w trakcie zajęć prowadzonych zdalnie podlegają takim samym zasadom 

usprawiedliwiania, jak na pozostałych zajęciach. 

6. Zajęcia stacjonarne mogą być prowadzone tylko dla klas maturalnych.  Pozostałe klasy mają zajęcia 

prowadzone on-line. 
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TRYB CZERWONY – nauczanie zdalne 

1. Zajęcia prowadzone są zdalnie dla całej klasy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

2. Wszystkie zajęcia prowadzone są za pomocą jednej platformy internetowej.  

3. Nauczyciele prowadzą lekcje z domu lub na terenie szkoły w zależności od możliwości technicznych, 

tj. infrastruktury informatycznej, oprogramowania i Internetu umożliwiających interakcję między uczniami, 

a nauczycielami prowadzącymi zajęcia.  

4. Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z planem lekcji. Wskazane jest, aby nauczyciel prowadząc zajęcia 

zdalne, przewidział w trakcie lekcji ok. 15 minut pracy samodzielnej ucznia.  

5. W trakcie zajęć zdalnych uczeń ma obowiązek aktywnie w nich uczestniczyć, tj. może zostać wywołany do 

odpowiedzi, może zadawać pytania, być oceniony przez nauczyciela itp. Każdy nauczyciel (zespół 

przedmiotowy nauczycieli) podaje do wiadomości uczniów i rodziców sposób monitorowania postępów 

uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub 

rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach. 

6. W trakcie nauczania zdalnego zapewnia się każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji 

z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji przez 

zamieszczenie ogłoszenia w dzienniku elektronicznym „Librus” oraz na stronie internetowej szkoły. 

7. Nieobecności ucznia w trakcie zajęć prowadzonych zdalnie podlegają takim samym zasadom 

usprawiedliwiania, jak na pozostałych zajęciach.  

 


