
 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY  

W OKRESIE NAUCZANIA ZDALNEGO  

w Szkole Podstawowej nr 3  

im. Jana Pawła II we Wschowie 
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§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki kształcenia na odległość dla uczniów  

i nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II we Wschowie. 

2. Administratorem danych przetwarzanych w ramach edukacji zdalnej jest Szkoła Podstawowa 

nr 3 im. Jana Pawła II we Wschowie.  

3. Zakres przetwarzanych danych osobowych w tej sytuacji to: imię, nazwisko, login 

użytkownika oraz nazwa szkoły. Dodatkowe informacje dotyczące zasad przetwarzania 

i ochrony danych osobowych podane są w Polityce prywatności dostępnej na stronie www 

szkoły. 

4. Administratorem danych przetwarzanych w narzędziach, systemach, aplikacjach służących 

do kształcenia na odległość jest dostawca danego rozwiązania. Należy dokładnie zapoznać 

się z regulaminami i Politykami prywatności dostawców usług i rozwiązań służących  

do zdalnego nauczania, z których korzystają uczniowie i nauczyciele. 

5. Nauczyciel może przetwarzać dane osobowe uczniów i ich rodziców tylko w celach 

związanych z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych.  

6. Szkoła zapewnia narzędzia umożliwiające nauczycielom prowadzenie zajęć zdalnych  

oraz bezpieczną komunikację z uczniami i rodzicami, wdrażając je w całej placówce. 

7. Nauczyciel musi pamiętać o bezpiecznym korzystaniu z komputerów i innych urządzeń 

zarówno wtedy, gdy zapewnił mu je pracodawca, jak i wtedy, gdy korzysta z własnych. 

8. Nauczyciel w szkole korzysta z komputera służbowego. Jeśli zajdzie taka potrzeba, istnieje 

możliwość wypożyczenia zestawu komputerowego do pracy zdalne w domu.  

W uzasadnionych przypadkach także sprzęt komputerowy pożycza się uczniowi poprzez 

rodzica/opiekuna, który go odbiera i podpisuje umowę użyczenia.  

9. W przypadku usterek związanych z Internetem lub własnym komputerem uczeń kontaktuje 

się z wychowawcą lub nauczycielem, aby otrzymać pomoc dydaktyczną w innej formie. 

10. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do odbierania codziennie, w ustalonych godzinach,  

wiadomości umieszczonych w dzienniku elektronicznym. 

11. Obowiązkiem ucznia jest bycie, w ustalonym czasie, w kontakcie z nauczycielami poprzez 

platformę i odbieranie wiadomości w dzienniku elektronicznym.  

W wyjątkowych przypadkach, gdy niemożliwe jest skorzystanie z podanych wyżej form 

komunikacji, w inny sposób określony z wychowawcą, nauczycielami i dyrektorem szkoły . 

12. Nauczyciele regularnie monitorują postępy uczniów poprzez, m.in. zadania i sprawdziany 

wiedzy przesyłane i omawiane przez platformę, uczestniczenie w lekcjach i konsultacjach 

podczas wideokonferencji.  

13. O uzyskanych ocenach, zadaniach do wykonania, planowanych pracach pisemnych, 

zaliczeniach realizowanego materiału uczeń (rodzic) powiadomiony jest poprzez informacje 

zawarte w odpowiednich zakładkach w e-dzienniku. 

 

§ 2 

Warunki do organizacji nauki zdalnej na terenie szkoły 

1. Dyrektor szkoły jest obowiązany do : 

a) zorganizowania nauczania zdalnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość na terenie szkoły  lub stacjonarnego w szkole uczniom, którzy z uwagi na rodzaj 

niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, 

http://m.in/
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b) prowadzenia opieki oraz zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na 

terenie szkoły dla dzieci, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych oraz innych osób 

realizujących zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19 uczęszczających do 

klas I – III szkoły podstawowej. Warunkiem jest złożenie wniosku przez rodziców do 

dyrektora szkoły o objęcie ich dzieci opieką. 

2. W przypadku uczniów szkół podstawowych, którzy z uwagi na brak możliwości 

realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie mogą 

realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły może umożliwić tym 

uczniom realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na 

terenie szkoły.  

 

§ 3 

Organizacja kształcenia na odległość 

1. Kształcenie na odległość realizowane jest z uwzględnieniem zasad bezpiecznego  

i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację 

elektroniczną, możliwości psychofizycznych ucznia, jego wieku. 

2. Dzienny rozkład zajęć uczniów oraz dobór narzędzi pracy zdalnej uwzględniają zalecenia 

medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń umożliwiających pracę zdalną (komputer, 

telefon). 

3. Wykorzystując narzędzia służące kształceniu na odległość  nauczyciele uwzględniają 

kwestię ochrony danych osobowych i wizerunku użytkowników. 

4. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane 

w szczególności z wykorzystaniem: 

a) dziennika elektronicznego; 

b) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek 

podległych temu ministrowi; 

c) materiałów edukacyjnych prezentowanych w programach publicznej telewizji 

 i radiofonii; 

d) innych, niż wymienione w pkt 1-3, materiałów wskazanych przez nauczyciela; 

e) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, 

potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do 

oceny pracy ucznia; 

f) środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między 

nauczycielem, uczniem lub rodzicem (e-dziennik, G Suit); 

g) narzędzi do prowadzenia wideokonferencji, umożliwiających prowadzenie lekcji 

online – Meet, Classroom 

h) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich 

realizacji przez ucznia w domu; 

5. Nauczyciele są zobowiązani do prowadzenia na bieżąco dokumentacji działań edukacyjnych 

– zajęć on-line, prac i aktywności poleconych do realizacji uczniom, prac domowych 

uczniów, ewentualnych sprawdzianów. 

6. Uczeń oraz rodzic/opiekun prawny ma możliwość konsultacji z nauczycielem poprzez: 

a) dziennik elektroniczny; 

b) wideokonferencje; 

c) kontakt mailowy; 
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d) w przypadku braku możliwości kontaktu za pośrednictwem narzędzi dostępnych online 

–we wskazanych przez nauczyciela dniach i godzinach– w tym celu wykorzystywany 

może być telefon do sekretariatu szkoły. 

7. 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. 

8. Wykorzystywane platformy i inne narzędzia kontaktu online powinny gwarantować 

zapewnienie ochrony wizerunku nauczyciela i ucznia. 

9. W ramach kształcenia na odległość obowiązkiem nauczyciela jest przestrzeganie praw 

autorskich dotyczących materiałów przekazywanych uczniom do zdalnej nauki. 

10.  Wszelkie trudności związane z realizacją kształcenia na odległość, nauczyciele zobowiązani 

są do zgłaszania do dyrektora szkoły, niezwłocznie po ich  wystąpieniu. 

 

§ 4 

Warunki korzystania z systemu zdalnego nauczania 

1. Korzystanie z usługi jest bezpłatne. 

2. Warunkiem korzystania z usługi jest:  

a) posiadanie statusu ucznia Szkoły Podstawowej nr 3 we Wschowie, 

b) indywidualne konto dla każdego ucznia, pozwalającego na dostęp do zajęć 

realizowanych online, 

c) indywidualne konto dla każdego z nauczycieli. Komunikacja ze szkołą i wymiana 

służbowych danych nie powinna odbywać się przez prywatne konta pocztowe 

nauczycieli – rodziców - uczniów. 

3. Szkoła korzysta z założonych kont na platformie Google Meet i Google Classroom,  

w zakresie niezbędnym do prowadzenia nauczanie w systemie zdalnym. 

4. Szkolny administrator usługi przydzielił konto, hasło dla nauczycieli i uczniów,  przekazał 

dane konfiguracyjne oraz umieścił instrukcję do logowania na stronie szkoły. Rodzic/ prawny 

opiekun ucznia, ma skonfigurować usługę zgodnie z instrukcją logowania. Podczas 

pierwszego logowania, użytkownik (uczeń lub rodzic) zobowiązany jest do zmiany hasła na 

nowe, znane tylko jemu. 

5. Zaprzestanie świadczenia usług następuje: 

a) z chwilą rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem, 

b) do 30 września roku, w którym uczeń ukończył szkołę, 

c) do maksymalnie 2 tygodni od chwili opuszczenia szkoły z przyczyn innych niż 

ukończenie, 

d) na pisemną, uzasadnioną prośbę przedstawiciela ustawowego skierowaną do  Dyrektora 

Szkoły.  

 

§ 5 

Zasady pracy w trybie zdalnym 

1. W przypadku częściowego lub całkowitego zawieszenia zajęć w szkole dyrektor może 

polecić wykonywanie pracy zdalnej pracownikowi, pracownikom szkoły. 

2. W przypadku częściowego zawieszenia zajęć w szkole, pracownicy administracji  

i obsługi, jeśli  dyrektor  nie  polecił  im  pracy  zdalnej,  wykonują  swoją  pracę  na terenie 

szkoły. 

3. Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego 
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sposobu realizacji zajęć nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, a w przypadku godzin zajęć 

realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych w ramach godzin ponadwymiarowych. 

4. Plan zajęć lekcyjnych we wszystkich klasach nie ulega zmianie.  

5. Informacje dla rodziców są przekazywane przez dziennik elektroniczny VULCAN. 

6. Udział w lekcji zdalnej jest obowiązkowy.  

7. Na czas pracy zdalnej ekran komputera zastępuje salę lekcyjną.  

8. Lekcje odbywają się w czasie rzeczywistym zgodnie z planem lekcji.  

9. Jeśli dziecko (rodzic, opiekun) nie ma możliwości połączenia się z nauczycielem podczas 

lekcji zdalnych, to rodzic kontaktuje się z nauczycielem przez e- dziennik, aby uzyskać 

informację na temat realizowanego na lekcji materiału.  

10. Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych  online trwa nie krócej niż 30 minut. Na czynności 

techniczne związane z logowaniem i wylogowaniem przeznacza się ok. 15 minut. 

11. Nieobecność na zajęciach zdalnych usprawiedliwia wychowawca klasy po informacji od 

rodzica w e-dzienniku w zakładce Usprawiedliwienia, nie później niż w ciągu 3 dni. 

12. Uczeń, który nie wykona zadanej pracy z powodów od niego niezależnych jest zobowiązany 

do jej wykonania w terminie dodatkowym, ustalonym z nauczycielem. 

13. Punkty  uzyskane podczas nauczania zdalnego będą na bieżąco wpisywane i dostępne  

w e-dzienniku.  

14. Zajęcia rewalidacji odbywać się będą w formie i terminie ustalonymi z rodzicami ucznia. 

15. Zajęcia wyrównawcze i koła zainteresowań prowadzone będą po ustaleniu z nauczycielem. 

16. W bibliotece szkolnej uczniowie/ rodzice  mogą wypożyczać książki bez wolnego dostępu do 

księgozbioru wg ustalonego przez nauczyciela bibliotekarza harmonogramu. Wychowawca 

klasy będzie informował rodziców, jaką lekturę i w którym dniu należy wypożyczyć. 

17. Uczniowie, odbywający naukę na odległość, mają prawo do korzystania z pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w formie zdalnej lub stacjonarnej. 

18. Uczniów i pracowników szkoły przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim 

sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa. 

 

§ 6 

Zadania nauczycieli pracujących zdalnie 

1. Nauczyciele wykonujący pracę zdalnie zobowiązani są do: 

a) prowadzenia zajęć z uczniami z wykorzystaniem ustalonych metod i technik 

kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zgodnie z planem nauczania 

opracowanym dla danego oddziału, chyba, że dyrektor ustali inną organizację pracy 

nauczyciela; 

b) monitorowania postępów uczniów i weryfikacji ich wiedzy i informowania uczniów 

oraz ich rodziców o postępach w nauce i uzyskanych ocenach; 

c) sprawdzania obecności uczniów na zajęciach; 

d) dostępności  w  trakcie  ustalonych  z  dyrektorem  godzin  na  konsultacje   

z uczniami, które odbywać  się  będą  przy  użyciu  środków  komunikacji  na odległość; 

e) doboru uczniom niezbędnych źródeł i treści do realizacji zajęć takich, jak: 

1) prasa – internetowe wydania gazet i czasopism, 

2) telewizja edukacyjna – zarówno odpowiedniki tradycyjnych w Internecie, jak 

i typowo internetowe, 
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3) książka – możliwości wykorzystania zasobów wirtualnych bibliotek, 

4) film edukacyjny– oferowany przez telewizje internetowe, 

5) platformy multimedialne edukacyjne – oferujące różnorodne rodzaje usług, 

6) portale informacyjne – przekazujące informacje na temat bieżących wydarzeń 

w danej dziedzinie; 

f) dokumentowania wykonywanej pracy; 

g) archiwizowania prac domowych poszczególnych uczniów i przechowywania ich do 

wglądu; 

h) niezwłocznego informowania dyrektora o problemach z przeprowadzeniem 

zaplanowanych zajęć spowodowanych usterką techniczną. 

i) współpracy z rodzicami i uczniami przy użyciu środków komunikacji na odległość; 

j) zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, które nauczyciel będzie przetwarzał 

wykonując pracę zdalnie – w tym nieudostępniania ich osobom trzecim; 

k) wspierania rodziców w organizacji kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych poprzez: opracowanie materiałów  

i pomocy dydaktycznych (przygotowywanie i przekazywanie rodzicom uczniów 

zadań́ z instrukcją wykonania oraz materiałów - filmiki edukacyjne nagrywane przez 

nauczycieli:, zestawy ćwiczeń, aktywne linki do filmów edukacyjnych, 

instruktażowych, opracowywanie zestawów ćwiczeń i zabaw ruchowych, 

przygotowywanie kart pracy, zadań́ do wykonania, a także udostępnianie materiałów 

psychoedukacyjnych dotyczących motywowania uczniów przez rodziców do zdalnej 

nauki), 

l) kontaktu z uczniami/rodzicami o charakterze dydaktycznym (kontakty  

z nauczycielami i specjalistami: mailowy, wideokonferencje, inne ustalone wspólnie; 

prowadzenie zajęć indywidualnych z dzieckiem z wykorzystaniem komunikatorów 

internetowych), 

m) rozmowy wspierające prowadzone przez specjalistów i nauczycieli z uczniami i ich 

rodzicami mające na celu m.in.: podtrzymanie pozytywnych relacji, radzenie sobie  

z emocjami, poczuciem zagrożenia, osamotnienia, odizolowania, organizację nauki  

w domu, w tym motywowanie uczniów do nauki w warunkach zdalnych, 

informowanie o egzaminach próbnych oraz maturalnym; 

n) ewentualnej modyfikacji zestawu szkolnego zestawu programów nauczania; 

o) stawienia się w pracy w przypadku odwołania przez dyrektora pracy zdalnej; 

2. W przypadku pedagoga szkolnego: 

a) prowadzenie porad i konsultacji, grup wsparcia związanych ze zgłaszanymi przez 

rodziców i uczniów problemami; 

b) organizowanie pomocy w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych wynikających  

z obecnego stanu epidemii; 

c) udostępnianie materiałów psychoedukacyjnych dotyczących motywowania uczniów  

przez  rodziców  do  zdalnej  nauki,  sposobów  radzenia  sobie    ze stresem w czasie 

pandemii, bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze, działań o charakterze 

profilaktycznym, cyberprzemocy, radzenia sobie z trudnymi emocjami; 

d) wyszukiwanie miejsc wsparcia dla rodziców i przekazywanie im informacji  

o pomocy psychologicznej i dydaktycznej; 

e) prowadzenie konsultacji telefonicznych z psychologami i specjalistami z poradni 
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psychologiczno-pedagogicznych dotyczące uzyskania przez ucznia nowego 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

3. W przypadku nauczyciela bibliotekarza prowadzenie działalności o charakterze 

propagatorskim wskazującym, np. strony internetowe największych bibliotek w Polsce oraz 

serwisów internetowych udostępniających audiobooki, w tym z lekturami szkolnymi,  

a także udostępnianie w wersji elektronicznej według potrzeb nauczycieli, rodziców  

i uczniów podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz innych 

materiałów bibliotecznych. 

4. Każdy nauczyciel wykonujący pracę zdalnie zobowiązany jest do dokumentowania 

przeprowadzanych zajęć w dzienniku elektronicznym. 

 

 

§ 7 

Zadania wychowawców 

1. Wychowawca klasy/oddziału, którego zajęcia zostały zawieszone do realizacji  

w szkole: 

a) odpowiada za komunikację z uczniami i ich rodzicami informując o sposobie realizacji 

zajęć; 

b) koordynuje realizację zajęć klasy ze szczególnym uwzględnieniem ilości czasu 

spędzanego przez uczniów przed ekranem; 

c) analizuje zestawienia obecności uczniów na zajęciach i w razie potrzeby kontaktuje się 

z rodzicami ucznia/uczniem celem ustalenia przyczyny niskiej frekwencji na zajęciach 

prowadzonych zdalnie; 

d) informuje dyrektora o braku możliwości skontaktowania się z uczniem i jego 

rodzicami (brak odpowiedzi od ucznia/rodziców/ nieodbieranie wiadomości 

wysyłanych przez e-dziennik lub na adres e-mail wskazany przez rodziców; 

e) realizuje treści zgodnie z planem  pracy  wychowawczej,  dostosowanym  do 

aktualnych zapisów programu wychowawczo szkoły. 

 

§ 8 

Narzędzia i zasady do prowadzenia bezpiecznej lekcji online 

1. W lekcji mogą brać jedynie uczniowie z danej klasy, zaproszeni na platformie przez 

nauczyciela. Nie mogą  w niej uczestniczyć osoby postronne. 

2. Właścicielem i prowadzącym lekcje jest nauczyciel i tylko on ma prawo do wyciszania 

uczestników i prezentowania swojego ekranu.  

3. W systemie nauczyciel może jedynie publikować ogólne materiały edukacyjne,  

bez ujawniania jakichkolwiek danych osobowych uczniów lub rodziców. Linki do lekcji nie 

powinny być publikowane na stronie lub fb szkoły. 

4. Hasła do konta nie mogą być przekazywane osobom trzecim. Powinny być trudne  

do złamania, ale łatwe do zapamiętania. 

5. Kamera powinna pokazywać tylko to, co faktycznie może być pokazane w trakcie lekcji. 

Dotyczy to także dzielenia ekranu.  
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§ 9 

Środki bezpieczeństwa dla miejsc i narzędzi wykorzystywanych do zdalnego nauczania 

1. Przechowując dane na sprzęcie, do którego mogą mieć dostęp inne osoby, należy używać 

mocnych haseł dostępowych, a przed odejściem od stanowiska pracy urządzenie powinno 

zostać zablokowane. Zalecane jest także skonfigurowanie automatycznego blokowania 

komputera po pewnym czasie bezczynności, oraz założenie odrębnych kont użytkowników w 

przypadku korzystania z komputera przez wiele osób. 

2. Gdy dane są przechowywane na urządzeniach przenośnych (np. pamięć USB), muszą być 

bezwzględnie szyfrowane i chronione hasłem, by zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo 

danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem 

przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. 

3. Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie danych osobowych udostępnianych  

w przesyłanych wiadomościach między nauczycielami na prywatne skrzynki pocztowe. 

Zawsze przed wysłaniem wiadomości, należy upewnić się, czy niezbędne jest wysłanie 

danych osobowych, oraz że zamierza się wysyłać ją do właściwego adresata, aby nie wysłać 

takiej wiadomości do osób nieupoważnionych. Podczas wysyłania korespondencji zbiorczej 

powinno się korzystać z opcji „UDW”, dzięki której odbiorcy wiadomości nie będą widzieć 

wzajemnie swoich adresów e-mail. 

4. W przypadku korzystania z domowej sieci Wi-Fi, należy upewnić się, że została ona 

skonfigurowana w sposób minimalizujący ryzyko włamania, w szczególności: 

a) Korzystanie z Internetu powinno wymagać uwierzytelnienia, np. poprzez hasło, 

b) Hasło dostępu powinno składać się z co najmniej 8 znaków, w tym z dużych i małych 

liter oraz cyfr i znaków specjalnych, 

c) Jeśli to możliwe, należy zmienić login do panelu administracyjnego routera na własny. 

d) Dostęp do panelu administracyjnego routera jest możliwy wyłącznie z urządzeń 

znajdujących się w sieci domowej. 

5. Minimalne wymagania dla urządzenia w zakresie bezpieczeństwa: 

a) Na urządzeniu jest legalne i aktualne oprogramowanie, 

b) Zostały włączone automatyczne aktualizacje, 

c) Została włączona zapora systemowa, 

d) Został zainstalowany i działa w tle program antywirusowy, 

e) Zalogowanie do systemu wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem indywidualnego 

loginu i hasła użytkownika, 

f) Wyłączono autouzupełnianie i zapamiętywanie hasła w przeglądarce internetowej. 

6. Niedozwolone jest kształcenie na odległość w miejscach publicznych, gdzie osoby postronne 

mogłyby usłyszeć fragmenty rozmów lub zapoznać się z fragmentami zajęć. 

7. Działaniami zabronionymi w pracy z usługą są: 

a) wykorzystywanie usługi do wysyłania niechcianych wiadomości, 

b) udostępnianie treści objętych ochroną praw autorskich, 

c) przechowywanie, udostępnianie, rozpowszechnianie treści i materiałów zabronionych  

i niezgodnych z prawem. 
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§ 10 

Etykieta i zasady pracy na lekcjach online 

1. Przed każdymi zajęciami wyłączamy wszystko, co mamy na komputerze. To, co dzieje się w 

tle może rozpraszać i przeszkadzać w uczestnictwie w zajęciach.  

2. Ekrany to teraz nasza klasa online – podobnie jak w szkole podczas lekcji, również tutaj NIE 

odzywamy się do siebie wulgarnie, nie wyśmiewamy innych, nie krytykujemy, nie obrażamy. 

3. Logujemy się zawsze swoim imieniem i nazwiskiem, nie podszywamy się pod nikogo innego. 

4. Link i hasło do platformy jest indywidualne dla każdego ucznia. Ling do lekcji online jest 

wygenerowany dla każdej klasy. Dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników lekcji nie 

podajemy nikomu spoza klasy dostępu do zajęć. 

5. Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić print screenów i upubliczniać. Złamanie tej 

ważnej zasady wiąże się nie tylko wykluczeniem z lekcji, ale też z konsekwencjami 

prawnymi. 

6. Głos na zajęciach zabieramy po kolei. Jest to ustalone przez osobę, która prowadzi zajęcia lub 

przez ucznia - poprzez zgłoszenia się do odpowiedzi. 

7. Nie podnosimy na siebie głosu. 

8. Pamiętamy, aby NIE PISAĆ Z WŁĄCZONYM CAPS LOCKIEM. 

9. Zajęcia online wymagają od nas wszystkich skupienia. Szanujmy swój czas i koncentrujmy 

się na tym, co dzieje się na zajęciach. Jeśli zajęcia będą zakłócane, nauczyciel może wyciszać 

klasę i dać dostęp do mikrofonu tylko wskazanym uczniom. 

 

§ 11 

Dokumentowanie przebiegu nauczania 

1. Dokumentowanie przebiegu nauczania odbywa się z wykorzystaniem dziennika 

elektronicznego; 

2. Obecność uczniów na zajęciach jest odnotowywana w dzienniku elektronicznym. 

3. Potwierdzeniem obecności ucznia na zajęciach organizowanych zdalnie jest: 

a) zalogowanie się w godzinach zajęć do platformy G Suit, 

b) potwierdzenie udziału komunikatem „jestem” wysłanym przy pomocy komunikatora 

tekstowego na platformie, na której realizowane są zajęcia; 

c) wysłanie nauczycielowi lub zaprezentowanie w trakcie zajęć wykonywanych zadań (np. 

pracy, obliczeń itp.) 

d) jeśli uczeń nie może brać udziału w żadne z ww. form pracy m.in.    

z powodu braku dostępu do komputera lub Internetu to wychowawca indywidualnie 

ustala z uczniem/rodzicem sposób odnotowywania jego obecności na zajęciach, np.    

poprzez systematyczne  przynoszenie i odbieranie prac do/ze szkoły; 

 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

1. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że usługa może być monitorowana celem 

zapewnienia jej bezpieczeństwa i nienaruszalności prawa. 

2. Działania użytkownika naruszającego postanowienia niniejszego regulaminu mogą 

skutkować czasowym lub bezterminowym blokowaniem usługi, a także odpowiedzialnością 

prawną. 
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3. Uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania serwisu należy zgłaszać  

do Dyrektora Szkoły  przez dziennik elektroniczny.  

4. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w dowolnej chwili.  

O zmianach użytkownicy zostaną poinformowani przez e-dziennik . 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego. 


