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Nauka zdalna w szkołach  
– nowe zasady organizacji pracy szkół w wybranych województwach  

od 15 do 28 marca 
 
Od poniedziałku, 15 marca br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych z 
województw: lubuskiego, mazowieckiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego 
będą mieli zajęcia prowadzone w trybie hybrydowym. Dzieci i młodzież ze starszych 
klas nadal uczą się zdalnie. W pozostałych województwach nic się nie zmienia. 
Szkoły i placówki oświatowe w najbliższych dwóch tygodniach będą funkcjonowały 
na dotychczasowych zasadach.  
 
Województwa pomorskie, mazowieckie i lubuskie 
 
Od 15 do 28 marca w województwach pomorskim, mazowieckim i lubuskim zajęcia dla 
uczniów klas I-III będą prowadzone hybrydowo, tzn. naprzemiennie. Co to w praktyce 
oznacza? Dyrektor szkoły jest zobowiązany do tego, aby zorganizować naukę stosując 
następujące zasady:  

• nie więcej niż 50 proc. uczniów ma zajęcia w budynku szkoły; 

• co najmniej 50 proc. uczniów ma lekcje zdalnie. 
 
Każdy dyrektor najlepiej zna specyfikę swojej szkoły, dlatego nie wskazujemy, ile dni jedna 
grupa uczniów powinna być w szkole, a ile dni druga. To decyzja dyrektora, który ustali 
harmonogram prowadzenia zajęć, biorąc pod uwagę – w miarę możliwości – równomierne i 
naprzemienne rozdzielenie nauki na tryb zdalny i stacjonarny.   
 
Starsi uczniowie z tych regionów będą uczyć się na dotychczasowych zasadach. Utrzymane 
są również zasady pracy placówek wychowania przedszkolnego.  
 
Województwo warmińsko-mazurskie 
 
W województwie warmińsko-mazurskim na kolejne dwa tygodnie zostają utrzymane 
ograniczenia dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, z tym że ograniczenia te będą 
polegać na wprowadzeniu zasad nauczania hybrydowego. Dyrektor szkoły jest zobowiązany 
zorganizować naukę stosując następujące zasady:  

• nie więcej niż 50 proc. uczniów ma zajęcia w budynku szkoły; 

• co najmniej 50 proc. uczniów ma lekcje zdalnie. 

 
Analogicznie jak w przypadku województw pomorskiego, mazowieckiego i lubuskiego nie 
wskazujemy, ile dni jedna grupa uczniów powinna być w szkole, a ile dni druga grupa.  O tym 
decyduje dyrektor szkoły.  
 
Pozostałe dzieci i młodzież ze szkół oraz placówek uczą się w trybie zdalnym. 
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Nauka w pozostałych województwach 
 
W pozostałych częściach kraju szkoły i placówki, w tym szkoły i placówki specjalne, będą 
funkcjonowały tak jak dotychczas. Ponadto utrzymane zostały dotychczasowe rozwiązania 
dotyczące dziecka niepełnosprawnego lub ucznia, który nie ma możliwości nauki w domu.  
 
Bez zmian pozostają zasady na jakich funkcjonują szkoły podstawowe i ponadpodstawowe: 
sportowe, mistrzostwa sportowego oraz szkoły z oddziałami sportowymi i oddziałami 
mistrzostwa sportowego.  
 
Podstawa prawna:  
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  
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