
Nauczanie hybrydowe w klasach 6-8 w dniach 17-24.05.2021 

w Szkole Podstawowej Nr 157 – budynek przy ul. Tynieckiej 

 

 

1. Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę w 

tzw. systemie hybrydowym. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do tego, aby ustalić 

harmonogram zajęć w taki sposób, aby zajęcia w szkole miało nie więcej niż 50 

proc. uczniów oraz co najmniej 50 proc. – zdalnie. Powinien przy tym brać pod 

uwagę, w miarę możliwości, równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć 

przez każdego ucznia. 

Dla nauczycieli uczących w klasach 6-8 praca bezpośrednio z uczniem i praca zdalna 

odbywa się w budynku szkoły.  

W tygodniu 17-24.05.2021 każda klasa odbywa lekcje zdalne w domu jeden dzień w 

tygodniu i są to:  

17.05.2021- poniedziałek klasa 7b, 7d 

18.05.2021- wtorek            klasa 7a 

19.05.2021- środa               klasa 6d 

20.05.2021- czwartek         klasa 7c 

21.05.2021- piątek               klasa 6b 

24.05.2021- poniedziałek klasa 7b, 7d 

(to oznacza, że w wyżej wymienione dni klasy mają lekcje online i nie ma ich w 

szkole) 

2. W pozostałe dni klasy mają lekcje w szkole wg. dotychczasowego planu lekcji, 

zgodnie z grafikiem, który obowiązywał we wrześniu i październiku.. 

3. Do egzaminu, klasy ósme w dalszym ciągu uczą się zdalnie. Tylko przedmioty 

egzaminacyjne będą odbywały się on-line, na pozostałych lekcjach uczniowie będą 

samodzielnie realizowali tematy wg. wskazówek nauczycieli (Terminarz/INNE).            

4. Uczniowie pozostają cały dzień w jednej sali, poza lekcjami: języki- jeśli jest podział 

na grupy, religia, informatyka. Poniżej przydział sal : 

Sala  klasa 

29 6b 

40 6d 

25 7a 

32 7b 

24 7c 

20 (fizyka) 7d 

5. W szkole obowiązują dotychczasowe zasady sanitarne obowiązujące od 1 września 

2020 roku (dla przypomnienia będą umieszczone na stronie szkoły i ponownie 

omówione na godzinach wychowawczych) 

6. Na przerwach uczniowie pozostają pod opieką nauczycieli na korytarzach 

(dotychczasowy harmonogram) i wszyscy mają obowiązek noszenia maseczki.  

7. Zajęcia wychowania fizycznego powinny w miarę możliwości odbywać się na 

powietrzu.  



8. Dodatkowe informacje o przydziale sal tam, gdzie jest podział na grupy (jedna grupa 

zostaje w sali, a druga idzie wg planu poniżej - jeżeli pogoda na to pozwoli zajęcia 

mogą też odbywać się na powietrzu)  

Klasa  Dodatkowe informacje 

6b Sala dla klasy to 29 a dodatkowe to j. ang. p. Fac s.34 , inf. s.35,                       

j. niem. s. 36, j. hiszp. 37 

6d Sala dla klasy to 40 a dodatkowe to j. ang. p. Kanabus s.34, inf.  s.35 j. 

niem. s. 36, j. hiszp. 37 

7a Sala dla klasy to 25 a dodatkowe to j. ang. p. Fac s.34,  inf.  s. 35,                   

j. hiszp. s. 37 p. Chwistek 

7b Sala dla klasy to 32 a dodatkowe to j. ang.  p. Fac s.34,  inf.  s.35,                 

j.  hiszp. 37  p. Chwistek,  j. niem. s. 36 

7c Sala dla klasy to 24 a dodatkowe to j. ang. p. Kanabus  s.34,  inf.  s.3,                     

j. hisz  s. 37 p. Chwistek,  j. niem. s. 36 

7d Sala dla klasy to 20 a dodatkowe to  inf. -  s. 35 

 

9. Indywidualna ścieżka nauczania odbywa się zgodnie z planem.  

 

 

 

 

 


