
Załącznik do
Zarządzenia Nr 58/2020 
z dnia 01.10.2020r
Dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 2 
im. Bolesława Prusa 
w Mysłowicach

PROCEDURY I ZASADY

NAUCZANIA HYBRYDOWEGO

I ZDALNEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2

IM. BOLESŁAWA PRUSA 

W MYSŁOWICACH

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz.U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2020 r.  w sprawie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1389 z 
późn.zm.)
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§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W  przypadku  wystąpienia  zakażenia  wirusem  COVID-19  decyzję  o

całkowitym  lub  częściowym  zamknięciu  placówki,  czyli  o  przejściu  na

nauczanie zdalne lub hybrydowe podejmuje Dyrektor szkoły w porozumieniu z

organem   prowadzącym  i  po  uzyskaniu  pozytywnej  opinii  Państwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

2. Decyzja będzie zależała od rodzaju kontaktu osoby zakażonej lub podejrzanej

o  zakażenie  z  innymi  osobami  –  nauczycielami,  uczniami,  pracownikami

administracji i obsługi.

3. W przypadku,  podjęcia  przez  Państwowy  Powiatowy  Inspektorat  Sanitarny

decyzji  o  zmianie  stacjonarnej  formy  nauczania,  w zależności  od  poziomu

edukacyjnego lub klas  objętych zagrożeniem,  zostanie  zastosowany jeden z

poniższych wariantów:

1)  mieszanej  formy  kształcenia  (hybrydowej)  –  dającej  możliwość

wprowadzenia  zawieszenia  zajęć  stacjonarnych  grupy,  klasy,  etapu

edukacyjnego  lub  całej  szkoły  w  zakresie  wszystkich  lub  poszczególnych

zajęć,

2)  kształcenia  zdalnego  –  oznaczającego  zawieszenie  zajęć  stacjonarnych  i

wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej).

4. Wprowadzenie form kształcenia, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 i 2 następuje

na  okres  wskazany  przez  organ  prowadzący  i  po  zasięgnięciu  opinii

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

5. Zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem 

zajęć.

6. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej może czasowo 

zmodyfikować tygodniowy rozkład zajęć.

7. O modyfikacji rozkładu zajęć Dyrektor szkoły niezwłocznie informuje organ 
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sprawujący nadzór pedagogiczny.

8. Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub  innych 

sposobów realizacji tych zajęć trwa 45 minut.

9. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor szkoły może dopuścić prowadzenie

tych zajęć w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut. 

10.Dyrektor  zobowiązany  jest  zorganizować  formy  nauczania  na  odległość  w

przypadku:

1)  uczniów  przewlekle  chorych  na  podstawie  wniosku  rodzica/prawnego

opiekuna, opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem, zgody

organu  prowadzącego  i  pozytywnej  opinii  właściwego  Powiatowego

Inspektora Sanitarnego,

2)  uczniów,  którzy  mają  orzeczenie  o  indywidualnym nauczaniu  z  poradni

psychologiczno – pedagogicznej i na podstawie wniosku rodziców/prawnych

opiekunów.

11.Uczniowie,  którzy  uczęszczają  do  szkoły  realizują  nauczanie  w tradycyjnej

formie  stacjonarnej  z  zachowaniem  zasad  reżimu  sanitarnego  i  zgodnie  z

Regulaminem bezpieczeństwa organizacji pracy w szkole w czasie pandemii

COVID-19.

12.Uczniów  i  nauczycieli,  którzy  realizują  kształcenie  zdalne  na  odległość

obowiązują procedury nauczania zdalnego znajdujące się w § 3 niniejszego

dokumentu.

13.Dyrektor szkoły może użyczyć niezbędnego do realizacji przez ucznia lub 

nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, 

w szczególności komputera, laptopa lub tabletu.

14.Sprzęt, o którym mowa w ust. 13 użycza się na podstawie sporządzonej 

umowy użyczenia.

15.Realizowany program wychowawczo – profilaktyczny w razie potrzeby, może 

ulec modyfikacji w trakcie roku szkolnego, zgodnie z następującymi zasadami:
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1)modyfikacja programu odbywa się w porozumieniu z radą pedagogiczną i 

radą rodziców,

2) modyfikacji mogą podlegać formy, sposoby realizacji lub treści w/w 

programu,

3) niektóre działania zapisane w programie wychowawczo – profilaktycznym 

mogą być realizowane w formie on-line.

4)działania,  których  realizacja  nie  jest  możliwa  w  formie  on  -line  zostają

przesunięte na inny termin, który umożliwi ich realizację.

    16.Obowiązujący w szkole Szkolny Zestaw Programów Nauczania może ulec  

modyfikacji.

   17.Modyfikacja  programu  nauczania  odbywa  się  zgodnie  z  następującymi  

zasadami:

1)potrzebę modyfikacji zgłasza Dyrektorowi szkoły nauczyciel  lub zespół 
nauczycieli  ( Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1),

2)Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną podejmuje decyzję o 
modyfikacji programu /programów, 

3)modyfikacji  mogą podlegać formy,  sposoby realizacji,  terminy lub treści  

programu. 

§ 2

SZCZEGÓŁOWE ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ LEKCYJNYCH W

FORMIE NAUCZANIA MIESZANEGO (KSZTAŁCENIE HYBRYDOWE)

1. Po podjęciu decyzji o konieczności zmiany formy nauczania ze stacjonarnego

na  hybrydową,  w  zależności  od  poziomu  nauczania  lub  klas  objętych

zagrożeniem, zostanie wybrany dostosowany do sytuacji wariant:

WARIANT 1

1) klasa objęta kwarantanną przechodzi na system zdalny – wg procedur nauki 

zdalnej obowiązujących w szkole,
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2) pozostałe klasy pracują stacjonarnie,

3) nauczyciele uczący w klasie objętej kwarantanną, uczą pozostałe klasy w 

sposób stacjonarny (chyba, że sanepid zdecyduje o wysłaniu nauczycieli na  

kwarantannę,  wtedy  organizowane  będą  zastępstwa  w  miarę  możliwości  

kadrowych), 

4) lekcje z klasą wyłączoną z nauczania stacjonarnego prowadzone są przez  

nauczycieli  zdalnie ze stanowiska przygotowanego na terenie szkoły.

WARIANT 2

1) klasa objęta kwarantanną przechodzi na system zdalny – wg procedur nauki 

zdalnej obowiązujących w szkole. 

2) uczniowie klas I- III uczestniczą w zajęciach stacjonarnych, 

3)uczniowie klas IV-VIII w kształceniu na odległość. Nauczyciele wg wariantu

1. 

WARIANT 3

1) we wszystkich oddziałach wprowadza się podział klas pracujących 

zmianowo:

    a) w pierwszym, trzecim i kolejnym nieparzystym tygodniu nauki zajęcia 

   stacjonarne mają uczniowie klas: I, II, V, VI b, VII

   b) w drugim, czwartym i kolejnym parzystym tygodniu nauki zajęcia   

   stacjonarne mają uczniowie klas: III, IV, VI a, VIII

WARIANT 4

1) Podział każdej klasy na pół:

     a) w pierwszym tygodniu pierwsza grupa ma zajęcia stacjonarne w szkole,     

     zaś druga w tym czasie uczestniczy w lekcji zdalnej z domu poprzez   

     włączoną kamerkę,

      b) w kolejnym tygodniu grupy zamieniają się rolami.

      2. W chwili przejścia szkoły na jakąkolwiek formę nauczania hybrydowego, 

nauczyciele:
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1) prowadzą wg planu zajęcia stacjonarne z uczniami przebywającymi na     

terenie szkoły,

2) uczącym się zdalnie nauczyciele prowadzą lekcje on-line w czasie    

 rzeczywistym, wysyłają materiały i linki do ćwiczeń zgodnie z   

 zarządzeniem Dyrektora.

      3. Nauczyciele pracują w swoich salach lekcyjnych na odpowiednio        

        przygotowanych stanowisku pracy.

     4. Rodzaj nauczania hybrydowego zostanie wybrany przez Dyrektora szkoły w     

        porozumieniu z organem prowadzącym i przy pozytywnej opinii Powiatowego   

        Inspektora Sanitarnego po uwzględnieniu sytuacji epidemicznej szkoły.

§ 3

SZCZEGÓŁOWE ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

W FORMIE NAUCZANIA ZDALNEGO

1. Nauczanie zdalne odbywa się z wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielami, 

uczniami i rodzicami.

2. Nauczanie zdalne uwzględnia możliwości psychofizyczne i organizacyjno – 

techniczne wszystkich uczestników tego procesu, czyli uczniów, nauczycieli i 

rodziców.

3. Podczas  kształcenia  na  odległość  można  zastosować  różne  metody  pracy

zdalnej:

1) metodę synchroniczną - zajęcia online w czasie rzeczywistym 

2)asynchronicznią  (uzupełnienie  dla  metody  synchronicznej)  –  nauczyciel  

udostępnia materiały a uczniowie wykonują zadania w czasie odroczonym. 

4. Technologie  informacyjno  –  komunikacyjne  wykorzystywane  przez

nauczycieli do realizacji zajęć to:
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1) dziennik elektroniczny,

2) Microsoft Teams,

3) poczta elektroniczna.

5. Źródła i  materiały niezbędne do realizacji  zajęć,  z których uczniowie mogą

korzystać w trakcie nauki zdalnej:

1)epodreczniki.pl – platforma  MEN,  

2)zdalnelekcje.pl – zasoby MEN - pomocy dydaktycznych, karty pracy, 

ćwiczenia interaktywne, filmy, nagrania,

3)materiały, pomoce, karty pracy, ćwiczenia przygotowane przez nauczyciela,

4)materiały edukacyjne pozyskane z portali edukacyjnych np.:

   a)Eduelo

      b)Pisupisu.pl

   c)Matematyczne Zoo

   d)Pi-stacja.tv

   e)Khan Academy

5)programy telewizyjne i audycje radiowe,

6)podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, z których uczeń korzysta w szkole,

7)narzędzia , materiały dydaktyczne i elektroniczne zasoby przygotowane 

przez wydawnictwo Nowa Era,

8)materiały przygotowane przez CKE i OKE.

6. Nauczyciele  wykonują  pracę  zdalną  w szkole,  w miejscu  zamieszkania  lub

innym miejscu uzgodnionym z Dyrektorem szkoły.

7.  Wychowawcy i nauczyciele zobowiązani są współpracować ze sobą ustalając

liczbę i rodzaj zadawanych uczniom prac do samodzielnego wykonania i prac

domowych – uczniowie  muszą  mieć  odpowiedni  czas  na  wywiązanie  się  z

zadanych im prac oraz wsparcie i pomoc nauczycieli.
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8. Nauczyciele  zobowiązani  są  do  dokumentowania  swojej  pracy  poprzez  e-

dziennik lub dokumentację wskazaną przez dyrektora szkoły.

9. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za prywatny sprzęt komputerowy.

10.Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania i stworzenia warunków  

      bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu wykonywania pracy nauczania    

      zdalnego.

11.Zadania nauczycieli:

1)  diagnozowanie  sytuacji  uczniów  pod  względem  dostęp  do  kanałów

komunikacji elektronicznej, Internetu i sprzętu komputerowego,

2)  ustalenie  sposobu komunikacji  i  przekazywania materiałów uczniom bez

dostępu do kanałów komunikacji elektronicznej,

3) przygotowanie materiałów zawierających treści z podstawy programowej i

udostępnianie ich przed rozpoczęciem zajęć,

4) dostosowanie przygotowanych materiałów do potrzeb i możliwości uczniów

ze specjalnymi potrzebami,

5) ocenianie wybranych prac uczniów oraz przesyłanie (udzielanie) informacji

zwrotnej o poprawności ich wykonania,

6) nawiązanie kontaktu, inną niż elektroniczną drogą, jeśli wiadomości nie są

odbierane i prace nie są odsyłane,

7) wystawienie ocen zgodnie z wewnątrzszkolnym ocenianiem,

8) pomoc uczniom i rodzicom w przypadku wystąpienia trudności związanych

ze zdalną nauką,

9) motywowanie uczniów do zdalnej nauki za pomocą różnorodnych środków

dydaktycznych,
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10)  utrzymywanie  kontaktu  z  rodzicami  w sprawach  dotyczących  zdalnego

nauczania,

11) systematyczny kontakt i współpraca z wychowawcami klas.

     13.Zadania rodziców uczniów:

1) zorganizowanie w miarę możliwości lokalowych stanowiska do zdalnego

uczenia się,

2) docenianie chęci do uczenia się i kreatywności dziecka,

3) zachęcanie dziecka do samodzielnej pracy i aktywnego udziału w zajęciach,

4) w razie konieczności wspieranie uczniów w wykonywaniu zadanych prac,

5) utrzymywanie w miarę możliwości organizacyjnych i czasowych kontaktu z

wychowawcą i nauczycielami,

6)  kształtowanie  u  dziecka  poczucia  odpowiedzialności  za  wykonane

samodzielnie prace,

7) sygnalizowanie wychowawcy klasy trudności organizacyjno – technicznych,

8)zgłaszanie  ewentualnych  niedyspozycji  zdrowotnych  dziecka

uniemożliwiających udział w nauczaniu zdalnym.

    14.Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami w systemie nauczania      

zdalnego:

1)  nauczyciele  w  czasie  trwania  trybu  zdalnego  są  zobowiązani  do

utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami,

2)  nauczyciel  zobowiązany  jest  do  poinformowania  rodziców  o  formie  i

terminie konsultacji,

3) kontakty nauczycieli z rodzicami powinny odbywać się z wykorzystaniem
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następujących narzędzi:

     a) e-dziennika,

     b) poczty elektronicznej e-maili,

   c) telefonów komórkowych i stacjonarnych,

  d) komunikatorów takich jak WhatsApp, Messenger,

    f) Teamsa.

      15.Zachowanie ucznia podczas zajęć prowadzonych zdalnie:

1)uczeń zasiada przed komputerem, loguje się do aplikacji w takim czasie, aby

punktualnie mógł uczestniczyć w lekcji,

2)  uczeń  ma  obowiązek  przygotować  podręcznik,  zeszyt  ćwiczeń  i  zeszyt

przedmiotowy oraz inne materiały wskazane przez nauczyciela,

3)  uczniowie  podczas  lekcji  zabierają  głos  jedynie  wówczas,  gdy  zostaną

uprzednio  poproszeni  przez  nauczyciela.  Na  początku  wypowiedzi  podają

swoje imię,

4) uczeń może zgłosić chęć zabrania głosu na czacie. Nauczyciel kończy swoją

wypowiedź lub ją przerywa i wskazuje, kiedy uczeń może się wypowiedzieć,

5) w czasie lekcji głos zabiera w danym czasie tylko jedna osoba, wyznaczona

przez nauczyciela. Pozostali uczniowie słuchają wypowiedzi,

6) uczeń ma obowiązek odesłania zadanych prac w terminie ustalonym przez

nauczyciela danego przedmiotu,

7) zabrania się w czasie lekcji online wyłączać głośniki innych uczniów lub

nauczyciela, komentować wypowiedzi czy w inny sposób zakłócać zajęcia,

8) jeżeli istnieją takie możliwości, uczeń włącza również kamerę,

         9) za niewłaściwe zachowanie w czasie lekcji będą wyciągane konsekwencje     
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zgodnie ze statutem szkoły,

10)  lekcji  nie  wolno  nagrywać,  fotografować,  robić  print  screenów  i

upubliczniać,

11)  podczas zajęć na czacie uczniowie mogą pisać tylko informację

bezpośrednio  dotyczące  lekcji.  Nie  zamieszczają  filmików,  komentarzy,

memów itp.,

12) zachowania typu: wykluczanie innych, wyśmiewanie, podszywanie się pod

kogoś innego, przerabianie zdjęć stanowią przemoc rówieśniczą i grożą za nie

konsekwencje prawne,

13) nagrywanie lekcji i udostępnianie zdjęć lub nagrań osobom trzecim, w tym

na  platformach  społecznościowych,  wymaga  zgody  zainteresowanych  osób.

Jeżeli takiej zgody się nie uzyska jest to naruszenie wizerunku danej osoby,

które  jest  dobrem  osobistym  w  rozumieniu  cywilnoprawnym  i  stanowi

naruszenie prawa,

14) uczeń powinien zadbać o to, by w pomieszczeniu, w którym się znajduje,

panowała cisza (wyciszony telefon, wyłączony telewizor itp.),

15) uczeń bierze udział w lekcji siedząc przy biurku lub stole w taki sposób,

aby uniknąć wad postawy,

16) w pomieszczeniu znajduje się tylko sam uczeń lub w towarzystwie rodzica,

który zachowuje ciszę. Rodzic służy pomocą w obsłudze komputera,  ale  nie

podpowiada dziecku lub nie wykonuje za niego zadań,

17) kamera jest umieszczona w taki sposób, aby obejmowała tylko ucznia, a

nie całe wnętrze pomieszczenia.

    16.Zasady monitorowania i weryfikowania wiedzy i umiejętności uczniów:

1) nauczyciel ma obowiązek monitorować postępy uczniów w nauce zdalne,
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2)nauczyciel  określa  i  informuje  uczniów  o  sposobach  monitorowania  i

sprawdzania wiedzy i umiejętności,

3)postępy  uczniów  są  monitorowane  na  podstawie  bieżących  osiągnięć  w

pracy  zdalnej  (nauczanie  w  czasie  rzeczywistym)  lub  na  podstawie

wykonanych  m.in.:  ćwiczeń,  prac,  quizów,  projektów,  zadań  w  czasie

odroczonym (nauczanie w czasie odroczonym),

4)nauczyciel  może  wymagać  od  uczniów  wykonania  określonych  poleceń,

zadań, prac, projektów itp. i odesłania ich drogą elektroniczną,

5)nauczyciel  archiwizuje  prace  domowe  poszczególnych  uczniów.  Prace

pisemne, karty pracy oraz zdjęcia wykonanych prac plastyczno-technicznych

są przechowywane przez nauczyciela w specjalnie utworzonym do tego celu

folderze.

        17.Zasady oceniania postępów uczniów w trakcie kształcenia na odległość:

1)nauczyciel zobowiązany jest do systematycznej oceny postępów uczniów,

2)podczas  oceniania  pracy  zdalnej  uczniów  nauczyciel  uwzględnia  ich

możliwości psychofizyczne,

3)na ocenę osiągnięć uczniów nie mogą mieć wpływu czynniki  związane z

ograniczeniem dostępu do infrastruktury oraz kompetencji informatycznych,

4)nauczyciel  informuje ucznia o postępach w nauce i  otrzymanych ocenach

podczas  bieżącej  pracy  z  dzieckiem  lub  po  jej  zakończeniu,  poprzez   e-

dziennik,

5) nauczyciel informuje rodzica o postępach w nauce dziecka i otrzymanych

przez niego ocenach poprzez  e-dziennik,

7) nauczyciel na bieżąco informuje rodzica o pojawiających się trudnościach w

opanowaniu przez ucznia  wiedzy i  umiejętności,  wynikających ze specyfiki
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nauczania na odległość,

8)w czasie nauki zdalnej nauczyciele oceniają uczniów, w szczególności za:

   a) prace pisemne (np. wypracowania, karty pracy, testy, quizy),

   b) odpowiedzi ustne, wypowiedzi w trakcie zajęć on-line,

   c) inne prace, np. referaty, projekty, prezentacje,

   d) wszelkie formy aktywności wskazane przez nauczyciela.

      18. Nauczyciel zobowiązany jest do potwierdzania uczestnictwa uczniów na  

zajęciach zdalnych, zgodnie z następującymi zasadami:

1)wychowawca  na  bieżąco  monitoruje  realizację  obowiązku  szkolnego

uczniów, a w przypadku nieobecności ustala powód tego zdarzenia,

2)nauczyciele odnotowują obecność uczniów na wszystkich zajęciach zdalnych

w dzienniku elektronicznym,

3)potwierdzeniem obecności ucznia na zajęciach organizowanych zdalnie jest:

  a)zalogowanie się w godzinach zajęć na platformie Librus,

  b)udział w zajęciach prowadzonych w formie on-line,

  c)odebranie i/lub odesłanie wykonanych prac.

4)jeśli  uczeń  ze  względów  technicznych  nie  uczestniczył  w  zajęciach

zobowiązany  jest  poinformować  o  tym fakcie  nauczyciela  i  uzgodnić  inną

formę wykonania zleconych prac.

19.  Zasady  bezpiecznego  uczestnictwa  w  zajęciach  w  odniesieniu  do

ustalonych technologii informacyjno-komunikacyjnych: 

1)kształcenie  na  odległość  realizowane  jest  z  uwzględnieniem  zasad

bezpiecznego  i  higienicznego  korzystania  przez  uczniów  z  urządzeń
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umożliwiających  komunikację  elektroniczną,  możliwości  psychofizycznych

ucznia, jego wieku i etapu edukacyjnego,

2)dzienny  rozkład  zajęć  uczniów  oraz  dobór  narzędzi  pracy  zdalnej

uwzględniają  zalecenia  medyczne  odnośnie  czasu  korzystania  z  urządzeń

umożliwiających  pracę  zdalną  (komputer,  telewizor,  telefon)  oraz  wiek

uczniów, etap kształcenia, wskazań w opiniach, orzeczeniach (deficyt uwagi),

3)wykorzystując  narzędzia  służące  kształceniu  na  odległość  nauczyciele

uwzględniają kwestię ochrony danych osobowych i wizerunku użytkowników,

4)w  ramach  aktywności  związanych  z  kształceniem  na  odległość  z

wykorzystaniem  Internetu,  nauczyciele  zobowiązani  są  do  przekazania

uczniom  i  rodzicom  informacji  o  konieczności  i  sposobach  zachowania

bezpieczeństwa w sieci,

5)wykorzystywane  platformy  i  inne  narzędzia  kontaktu  on-line  powinny

gwarantować zapewnienie ochrony wizerunku nauczyciela i ucznia,

6)  ramach  kształcenia  na  odległość  obowiązkiem  nauczyciela  jest

przestrzeganie  praw  autorskich  dotyczących  materiałów  przekazywanych

uczniom do zdalnej nauki,

7)wszelkie  trudności  związane  z  realizacją  kształcenia  na  odległość,

nauczyciele zobowiązani są do zgłaszania do Dyrektora szkoły, niezwłocznie

po ich wystąpieniu. 

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przejście szkoły na nauczanie zdalne lub hybrydowe może być również 

wprowadzone w przypadku zarządzenia MEN w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

2. W kwestiach spornych lub nieuregulowanych procedurą decyzję podejmuje 

Dyrektor szkoły.
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Załącznik nr 1

  Mysłowice ,................... 

……………………………………… 
(imię/ona i nazwisko/a/ nauczyciela
 lub nauczycieli)    

mgr Beata Filarska

Dyrektor                    

Szkoły Podstawowej nr 2

im. Bolesława Prusa

w Mysłowicach

WNIOSEK 

O MODYFIKACJĘ PROGRAMU NAUCZANIA

        
Na podstawie:   Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie

szczególnych  rozwiązań  w  okresie  czasowego  ograniczenia  funkcjonowania  jednostek  systemu

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r.

poz. 1394 z późn. zm),  

wnioskuję /wnioskujemy/ o dopuszczenie modyfikacji programu nauczania do przedmiotu: 
………………………………………………………………………………………………

Pełna nazwa programu:  ..........................................
Autor/autorzy: .................................................................
Nr dopuszczenia wg szkolnego zestawu programów nauczania ...................................

Modyfikację opracował/li/: 
………………………………………………………………………………………………… 
Nazwisko/a i imię /ona/ 

Modyfikacja będzie obowiązywała od dnia…………do  ....................................... 
w klasach: ……………………………………………………… . 

Modyfikacja dotyczy ..................................................................................
(Opis i uzasadnienie zmian w programie)

…………………………….

Data i podpis nauczyciela/li
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