
Regulamin Nauczania w Trybie Hybrydowym w Szkole Podstawowej  

im. Alojzega Nagla w Nowym Dworze Wejherowskim  

Wstęp 

Nauczanie w trybie hybrydowym obejmuje prowadzenie zajęć dydaktycznych, opiekuńczych  

i wychowawczych na terenie Szkoły Podstawowej im. Alojzego Nagla w Nowym Dworze 

Wejherowskim oraz w formie zdalnej. Uczniowie klas 0 – III realizują zajęcia w trybie 

stacjonarnym z wyłączeniem szachów, języka kaszubskiego oraz religii i zajęć edukacji 

wczesnoszkolnej, które powodowałyby przebywanie na terenie szkoły więcej niż pięciu oddziałów 

klas 0 – III jednocześnie (2 oddziały przedszkolne, 3 oddziały klas I – III). Uczniowie klas IV-VI 

realizują część zajęć w trybie stacjonarnym na teranie szkoły tj: język polski, matematyka, język 

angielski (w pełnym wymiarze godzin), a pozostałe przedmioty realizują  

w systemie zdalnym. Uczniowie klas VII – VIII realizują część zajęć w trybie stacjonarnym na 

teranie szkoły tj: język polski, matematyka, język angielski (w pełnym wymiarze godzin), historia, 

geografia, biologia, chemia, fizyka (po jednej godzinie lekcyjnej), a pozostałe przedmioty realizują 

z systemie zdalnym.  

Nauczanie w trybie hybrydowym zostaje wprowadzone w szkole decyzją Dyrektora Szkoły po 

zasięgnięciu opinii Organu Prowadzącego i Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej  

w Wejherowie. 

Organizacja zajęć w szkole: 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w 

warunkach domowych lub w izolacji. 
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły 

opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa 

dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  
3. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczono informację o obowiązku dezynfekowania 

rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku 

szkoły mają obowiązek dezynfekcji rąk.  
4. Przebywanie w szkole osób z zewnątrz ograniczono do niezbędnego minimum.  

W przypadku spraw pilnych, obowiązuje dzwonek przy wejściu głównym oraz stosowanie 

środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko 

osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych 
5. Komunikacja z opiekunami ucznia będzie odbywała się z wykorzystaniem technik 

komunikacji na odległość. 
6. Szkoła posiada i wykorzystuje termometr bezdotykowy w uzasadnionych przypadkach. 

7. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w 

przygotowanej izolatce w gabinecie lekarskim i niezwłocznie powiadomić 



rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny 

środek transportu). 
8. Organizacja pracy i jej koordynacja, została ustalona w zarządzeniach dyrektora Szkoły 

Podstawowej im. Alojzego Nagla w Nowym Dworze Wejherowskim. 
9. Obowiązują ogólne zasady higieny przeciwdziałaniu stanu epidemii COVID – 19.  

10. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

dezynfekować, zostaną usunięte, aby uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń 

wykorzystywane podczas zajęć zostaną zdezynfekowane. 
11. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami 

szkolnymi między sobą. 
12. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą myte detergentem lub 

zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.  

13. Sale lekcyjne oraz części wspólne będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie 

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

14. Nauczyciele w klasach I - III organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach 

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Organizacja przerw dla 

uczniów klas IV-VIII będzie odbywała się zgodnie z ustalonymi procedurami. 
15. Uczniowie korzystają z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie 

szkoły według odrębnie przyjętego zarządzenia. 
16. Ze względu na brak możliwości zachowania dystansu, ćwiczenia i gry kontaktowe zostają 

ograniczone.  
17. Uczeń nie może zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to 

nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności  

z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie 

udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać  

o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.  
18. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej. Obowiązują Regulamin Zajęć 

Świetlicowych z zachowanie zasad bezpieczeństwa w czasie epidemii. 
19. Ograniczono kontakt uczniów i nauczycieli z personelem kuchennym i pracownikami 

administracji oraz obsługi sprzątającej. 
20. Ustalono procedury korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając 

konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w 

bibliotekach.  
21. Źródełka wody pitnej, pozostają wyłączone i nie są dostępne dla uczniów. 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

1. Przy wejściu głównym umieszczono numery telefonów do właściwej miejscowo 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb 

medycznych.  
2. Ustalono codzienny monitoring prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów 



komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek  

i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, 

klawiatur, włączników. 
3. Przeprowadzając dezynfekcję ściśle przestrzega się zaleceń producenta znajdujących się 

na opakowaniu środka do dezynfekcji. 
4. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszono plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje 

dezynfekcji. 
5. Na bieżąco dba się o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję 

lub czyszczenie z użyciem detergentu.  

6. Dla uczniów i pracowników szkoły używających masek lub rękawic jednorazowych, 

zapewniono pojemniki do ich wyrzucania. 

Gastronomia 

W trybie nauczania hybrydowego nie będzie organizowane żywienie w szkole dla uczniów klas 

IV – VIII, jedynie dla uczniów klas 0 – III. 

1. Organizując żywienie w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia 

przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych 

wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia 

zbiorowego, dodatkowo wprowadzono zasady szczególnej ostrożności dotyczące 

zabezpieczenia pracowników. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej 

higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych 

oraz sztućców, a także higieny osobistej. 

2. Korzystanie z posiłków odbywa się w stołówce szkolnej z zapewnieniem prawidłowych 

warunków sanitarno-higienicznych, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Wydawanie 

posiłków i spożywanie ich prze uczniów odbywa się zgodnie z ustalonym 

harmonogramem.  
3. Naczynia i sztućce myte są w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i są wyparzane.  

4. Z obszaru stołówki usunięto zbędne dodatki. Dania i produkty będą podawane przez osobę 

do tego wyznaczoną.  

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 
2. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia 

lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. 

podwyższonego ryzyka, zastosowano rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia.  
3. Wyznaczono i przygotowano pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę, 

u której zaobserwowano objawy chorobowe. 
a. Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących 

objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie  



z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie 

pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być 

zakażeni koronawirusem. 
b. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie  
z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.  

c. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 

zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji. 

d. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować 

się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego *. 

* Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach 

podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do 

wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które 

miały kontakt z zakażonym. 

4. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 
5. Zapewnia się dzieciom i młodzieży, w tym niepełnosprawnej dowóz do szkoły, na 

zasadach obowiązujących w transporcie publicznym i odrębnym regulaminie:  

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia. 

6.  Korzystanie z obiektów sportowych poza szkołą według zasad: 

https://www.gov.pl/web/sport/iv-etap---pytania-i-odpowiedzi 

 

Powyższy Regulamin Nauczania w Trybie Stacjonarnym został sporządzony w oparciu o wytyczne MEN, 

MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 Września 2020 r.    
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