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Szanowni Rodzice, 

od 26 kwietnia 2021 roku zgodnie z informacją Ministra Zdrowia klasy I-III z województwa 
lubelskiego wracają do nauki hybrydowej. Na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 
EDUKACJI I NAUKI z dnia 11 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wynika, że nauczanie 
hybrydowe polega na podziale (50% uczniów – nauczanie stacjonarne, 50% - nauczanie 
zdalne). W związku z tym ustalam, co następuje: 

W dniach 26-30 kwietnia obowiązuje następujący harmonogram nauczania hybrydowego 
w klasach I-III w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej: 

HARMONOGRAM NAUCZANIA HYBRYDOWEGO W DNIACH 26-30.04.2021 

Dni 
tygodnia 

Nauczanie stacjonarne Nauczanie zdalne 

26.04.2021 Klasa 1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b Klasa 2c, 2d, 3a, 3b, 3c 

27.04.2021 Klasa 1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b Klasa 2c, 2d, 3a, 3b, 3c 

28.04.2021 Klasa 1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b Klasa 2c, 2d, 3a, 3b, 3c 

29.04.2021 Klasa 1c, 2c, 2d, 3a, 3b, 3c Klasa 1a, 1b, 1d, 2a, 2b 

30.04.2021 Klasa 1c, 2c, 2d, 3a, 3b, 3c Klasa 1a, 1b, 1d, 2a, 2b 

W dniach 4-7 maja 2021 r. zgodnie z Planem pracy szkoły są dni dyrektorskie. W tych dniach 
nie ma zajęć edukacyjnych. 

Od 10 maja 2021 r. dalsze decyzje w sprawie nauczania będą podejmowane na podstawie 
kolejnych rozporządzeń MEN. 

 

Z poważaniem  

Dyrektor Szkoły Rafał Pastwa 
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Podstawa prawna nauczania hybrydowego: 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI  

z dnia 11 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

ust. 3b dodaje się ust. 3ba i 3bb w brzmieniu: 

3ba. Ograniczenie funkcjonowania szkół podstawowych w zakresie klas I-III, o którym mowa w § 1a ust. 1a, 
polega na prowadzeniu zajęć w taki sposób, że: 

1) nie więcej niż 50% uczniów realizuje te zajęcia w szkole podstawowej oraz 

2) co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, 
o których mowa w ust. 3a, lub w inny sposób, o którym mowa w ust. 3b 

3bb. Dyrektor szkoły podstawowej, o której mowa w § 1a ust. 1a, ustala harmonogram prowadzenia zajęć 
zgodnie z podziałem, o którym mowa w ust. 3ba, biorąc pod uwagę, w miarę możliwości, równomierne 
i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia zarówno w sposób określony w ust. 3ba pkt 1, jak 
i w sposób określony w ust. 3ba pkt  

Źródło: 
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000448&SessionID=F52993073A21B9F53F72606
9A6955EA6F1D86B7E  


