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Procedura pracy  

w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Nadarzynie                    

w roku szkolnym 2020/2021 –                                                                  

organizacja kształcenia w modelu mieszanym (hybrydowym) 

 
(na podstawie Zarządzenia dyrektora Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II                         

w Nadarzynie nr 3.2020/2021 z 24 września 2020r.) 

 

I. Cel. 

Procedura ma na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia koronawirusem 

wywołanym chorobą Covid-19 oraz zapewnienie realizacji podstawy programowej w formule 

mieszanej dla uczniów fizycznie uczestniczących w zajęciach oraz dla uczniów realizujących 

zajęcia w formie kształcenia na odległość. 

II. Zakres procedury. 

Procedurę należy stosować w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II  w Nadarzynie  

w przypadku podjęcia przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny decyzji  

o przesunięciu formy nauczania ze stacjonarnej na mieszaną, w zależności od ilości uczniów/ 

klas/ nauczycieli. Dyrektor, po uzgodnieniu z organem prowadzącym, podejmuje decyzję  

o zastosowaniu odpowiedniego wariantu nauczania. 

III. Osoba odpowiedzialna. 

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II  w Nadarzynie 

IV. Organizacja kształcenia dla nauczycieli i uczniów objętych modelem mieszanym, 

decyzją Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Pruszkowie. 

1. Wariant A. 

Cały oddział zostaje objęty kwarantanną: 

a) uczniowie takiego oddziału przechodzą na nauczanie zdalne realizując je zgodnie z 

planem lekcji w czasie rzeczywistym,  

b) pozostałe klasy uczą się stacjonarnie zgodnie z planem lekcji, 

c) lekcja dla uczniów objętych kwarantanną jest realizowana w formie zajęć on-line za 

pośrednictwem aplikacji wskazanej przez nauczyciela (G-suite – Google Meet lub 

Microsoft Office 365 Teams) oraz dziennika elektronicznego Librus Synergia, 

d) w dzienniku elektronicznym nauczyciele wpisują tematy zajęć, wraz z adnotacją 

„zrealizowane G-suite /Teams” i odznaczają frekwencję uczniów „nz” lub „nb” , 

e) dodatkowe materiały do pracy i zadania domowe do sprawdzenia na ocenę 

nauczyciele przekazują uczniom poprzez dziennik elektroniczny Librus Synergia, - 

„Dziennik”- zakładka „zadania domowe” do godziny 16.00, 

f) uczniowie mają obowiązek każdego dnia sprawdzić w dzienniku elektronicznym 

zakładkę „zadania domowe” i realizować polecania nauczyciela, 

g) informacje o postępach ucznia nauczyciele zamieszczają w dzienniku 

elektronicznym. 
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2. Wariant B. 

Część danego oddziału lub grupy międzyklasowej  pozostaje objęta kwarantanną,  

a pozostali uczniowie uczą się stacjonarnie, zgodnie z planem lekcji: 

a) zajęcia w czasie rzeczywistym są realizowane dla uczniów będących w szkole, 

b) uczniowie będący w kwarantannie realizują podstawę programową  

z wykorzystaniem materiałów  i zadań udostępnianych przez nauczycieli  

w dzienniku elektronicznym poprzez zakładkę „zadania domowe”, 

c) informacje do pracy, tematyka zajęć, materiały i zadania dla uczniów będą 

zamieszczane przez nauczycieli w zakładce „zadania domowe”, codziennie do 

godz.9.30, 

d) uczniom objętym kwarantanną, którzy przeczytali informacje przekazane przez 

nauczyciela, prowadzący zajęcia odznacza frekwencję, wpisując „nz”, w innym 

przypadku wpisuje się „nb”, 

e) informacje o postępach ucznia nauczyciele zamieszczają w dzienniku 

elektronicznym. 

 

V. Postanowienia końcowe. 

1. Obecność uczniów na zajęciach w trakcie kształcenia w modelu mieszanym jest 

obowiązkowa, zarówno dla zajęć realizowanych stacjonarnie jak i on-line. 

2. Nauczyciele prowadzą dokumentację nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Dla uczniów objętych kwarantanną podczas kształcenia w modelu mieszanym oraz ich 

rodziców ustala się termin konsultacji z nauczycielami uczącymi w każdą środę w godzinach 

16.00-17.00 z pośrednictwem zakładki „Wiadomości” e-dziennika Librus (lub zakładki  

„e-Nauczania”, jeśli nauczyciel stworzył grupę w tej aplikacji); nauczyciel przekazuje 

informacje tym samym kanałem komunikacyjnym, nie później niż we czwartek do godziny 

17.00. 

4. Wychowawcy oddziałów i nauczyciele uczący w danych oddziałach w terminie  

do 30 września 2020r.  maja obowiązek podczas zajęć stacjonarnych przeprowadzić realizację 

zajęć z uczniami w formie on-line, w wybranej przez siebie aplikacji (G-suite – Google Meet 

lub Microsoft Office 365 Teams) oraz za pośrednictwem zakładki „zdania domowe”  

w e-dzienniku Librus Synergia. 

 

 

Nadarzyn, 24 września 2020r.           Dyrektor 

           Liceum Ogólnokształcącego  

im. Jana Pawła II w Nadarzynie 

 


