
Warszawa, 16 października 2020 r. 

Nauka zdalna i hybrydowa dla uczniów szkół ponadpodstawowych -
zmiany w funkcjonowaniu szkół od poniedziałku 19 października 2020 r.

Uczniowie  szkół  ponadpodstawowych,  którzy  uczęszczają  do  szkoły  na
terenie objętym strefą czerwoną będą mieli lekcje na odległość. Natomiast
uczniowie  szkół  ponadpodstawowych,  którzy  uczą  się  w  placówkach
objętych strefą żółtą, będą uczyli się w trybie mieszanym (hybrydowym).
W obu strefach będą wyjątki, dotyczyć będą m. in. szkół specjalnych, szkół
specjalnych  w  zespołach,  internatów,  szkół  i  placówek  w  kształceniu
zawodowym  i  ustawicznym  –  w  zakresie  zajęć  praktycznych  i  praktyk
zawodowych. 

Zmiany  w  funkcjonowaniu  szkół  ponadpodstawowych,  placówek  w
kształceniu  zawodowym  i  ustawicznym   będą  obowiązywały  od
poniedziałku,  19  października  2020  r.  do  czasu  obowiązywania  strefy
żółtej i czerwonej na danym terenie. 

Funkcjonowanie szkół ponadpodstawowych w strefie czerwonej 

Od poniedziałku, 19 października br. uczniowie ze szkół ponadpodstawowych
przejdą na tryb kształcenia na odległość.  

Funkcjonowanie szkół ponadpodstawowych w strefie żółtej

Od  poniedziałku,  19  października  br.  wszyscy  uczniowie  ze  szkół
ponadpodstawowych przejdą na system mieszany (hybrydowy), w trybie ok.
50 proc./50 proc. Oznacza to, że co najmniej połowa uczniów z danej szkoły
będzie  miała  zajęcia  stacjonarnie  w  szkole,  a  pozostali  zdalnie.  Zadaniem
dyrektora szkoły będzie wdrożenie odpowiednich procedur wprowadzających
oraz  poinformowanie  całej  społeczności  szkolnej  o  przyjętym  systemie
kształcenia hybrydowego. 

Wyjątki zarówno w strefie żółtej jak i w czerwonej 

Nauczanie  stacjonarne  pozostaje  w  szkołach  ponadpodstawowych  w
następujących placówkach:  specjalnych  ośrodkach szkolno-wychowawczych,



młodzieżowych  ośrodkach  wychowawczych,  młodzieżowych  ośrodkach
socjoterapii,  szkołach  specjalnych  samodzielnych  lub  funkcjonujących  w
zespołach. W szkołach tych młodzież ma zapewnioną naukę, wychowanie a
także prowadzone są  zajęcia o charakterze specjalistycznym, terapeutycznym,
rewalidacyjnym.

Dla  uczniów,  którzy  ze  względu  na  niepełnosprawność  lub  np.  warunki
domowe  nie  będą  mogli  uczyć  się  zdalnie  w  domu,  dyrektor  będzie
zobowiązany do zorganizowania im nauczania stacjonarnego lub zdalnego w
szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole). 

W przypadku szkół  i  placówek prowadzących kształcenie zawodowe zajęcia
praktyczne  w  strefie  żółtej  i  czerwonej  będą  prowadzone  co  do  zasady
stacjonarnie,  w  tym  u  pracodawców.  Jeżeli  z  programu  nauczania  danego
zawodu wynika możliwość realizacji części zajęć zdalnie, wówczas szkoła lub
placówka będzie mogła te zajęcia prowadzić z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość.  Praktyki zawodowe w strefie czerwonej realizowane
będą  stacjonarnie  lub  w  formie  projektu  edukacyjnego  albo  wirtualnego
przedsiębiorstwa.  W  strefie  żółtej  praktyki  zawodowe  będą  odbywać  się
stacjonarnie – o ile u pracodawcy nie wystąpią zdarzenia zagrażające zdrowiu
uczniów.

Ograniczeniem nie będą także objęci młodociani pracownicy będący uczniami
branżowej  szkoły  I  stopnia  w zakresie  zajęć  praktycznych  u  pracodawców.
Będą  oni  realizować  zajęcia  praktyczne  o  ile  u  pracodawcy  nie  wystąpią
zdarzenia zagrażające ich zdrowiu.

Ograniczeniem  nie  będą  także  objęte  internaty,  w  których  przebywają
uczniowie, w tym z zagranicy. 

Kształcenie  na  odległość  w  szkołach  ponadpodstawowych  oraz
placówkach prowadzących kształcenie zawodowe lub ustawiczne

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół ponadpodstawowych i placówek
w strefie żółtej będzie realizowana nauka w formie mieszanej (hybrydowej) a
w strefie czerwonej nauka będzie realizowana na odległość. 

Za  organizację  kształcenia   odpowiada  dyrektor  szkoły  /  placówki.  Jest  on
zobowiązany  do  tego,  aby  ustalić  sposób  nauki.  Ma  również  obowiązek
powiadomić rodziców i uczniów jak będzie zorganizowane kształcenie. 



Nauczyciele powinni zweryfikować program nauczania tak, aby dostosować go
do wybranej metody kształcenia na odległość.

Podstawa  prawna: Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  16
października 2020 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek  systemu  oświaty  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i
zwalczaniem COVID-19.

Zachęcamy do pobrania  wypowiedzi  Ministra Edukacji  Narodowej  Dariusza
Piontkowskiego [plik mp4 i mp3].

https://drive.google.com/drive/folders/1bX8yGOxCXjWjyMijenhn7dEHr7-
srCEN?usp=sharing
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