
SPOSOBY ORGANIZACJI NAUCZANIA 

Standardowym sposobem organizacji zajęć będą zajęcia tradycyjne, w szkole. 

Dyrektor szkoły będzie mógł zawiesić prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej 

i wprowadzić kształcenie mieszane (hybrydowe) – wariant B lub zdalne – wariant 

C. Możliwe to będzie po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej 

opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Warto zaznaczyć, że 

wprowadzenie żółtej lub czerwonej strefy na terenie danego powiatu nie oznacza 

automatycznego przechodzenia pracy szkół w tryb mieszany czy zdalny. W takich 

wypadkach powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna może zalecić tylko 

ograniczone działania, jak np. obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach 

wspólnych szkoły lub placówki. W przypadku funkcjonowania placówki w trybie 

mieszanym lub zdalnym okres ten nie powinien być dłuższy niż zwyczajowo 14 

dni przeznaczone na czas kwarantanny, a dyrektor w porozumieniu 

z nauczycielami może na ten okres ograniczyć zakres treści materiału 

z poszczególnych przedmiotów.  

Warunki wprowadzenia kształcenia w wariancie B i C 

Wariant B 

Dyrektor szkoły będzie mógł podjąć decyzję o wprowadzeniu Wariantu B, czyli 

kształcenia mieszanego, gdy państwowa powiatowa stacja sanitarno-

epidemiologiczna uzna za konieczną taką organizację nauki, biorąc pod uwagę 

poziom i charakter zachorowań na danym terenie  i sytuację epidemiologiczną na 

terenie szkoły. Kształcenie mieszane (tzw. hybrydowe) może dotyczyć 

organizowania zajęć w mniejszych grupach lub dla części klas (np. zajęcia 

stacjonarne dla połowy oddziału, a zajęcia zdalne – dla drugiej połowy). Dyrektor 

szkoły będzie zobowiązany zorganizować kształcenie zdalne np. dla uczniów 

pozostających na kwarantannie, dla uczniów przewlekle chorych, na podstawie 

opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem, czy dla uczniów, 

którzy mają orzeczenie o indywidualnym nauczaniu z poradni psychologiczno-

pedagogicznej i posiadają opinię lekarza o przeciwskazaniach do bezpośrednich 

kontaktów z nauczycielem ze względów epidemicznych.  

Wariant C 

Dyrektor szkoły będzie mógł podjąć decyzję o wprowadzeniu Wariantu C, czyli 

zawieszeniu wszystkich zajęć stacjonarnych i przejściu na nauczanie zdalne dla 

wszystkich uczniów. Kluczowa przy podejmowaniu takiej decyzji będzie zgoda 

organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego, która zostanie podjęta gdy będzie duże zagrożenie epidemiczne 

w powiecie lub będą przypadki zachorowań lub kwarantanny większej grupy 

osób w SZKOLE. 


