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do Zarządzenia nr 43/2020
Dyrektora Szkoły
Z dnia 26. 10. 2020r.

Regulamin lekcji online w czasie kształcenia zdalnego
w Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsze zasady określają obowiązki uczniów Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie w zakresie
korzystania z lekcji online i internetowych platform edukacyjnych.
2. Lekcje online odbywają się z wykorzystaniem narzędzi do wideokonferencji i aplikacji do nauki na
odległość rekomendowanych przez Dyrektora szkoły m.in. platformy Microsoft Teams.
3. Udział w zajęciach online jest dla ucznia obowiązkowy, a jego nieobecność powinna być
usprawiedliwiona przez rodzica/ prawnego opiekuna.
4. Każda osoba, która bierze udział w lekcji online oraz użytkująca platformy edukacyjne, oświadcza
tym samym, że akceptuje wprowadzone zasady.
5. W czasie trwania lekcji online oraz użytkowania platform edukacyjnych, obowiązuje całkowity
i bezwzględny zakaz fotografowania, nagrywania lub utrwalania w jakiejkolwiek formie lub za
pomocą jakichkolwiek urządzeń prowadzonej lekcji oraz biorących w niej udział nauczycieli
i uczniów.
6. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez uczniów zakazu nagrywania lub fotografowania,
nauczyciel uniemożliwia im udział w lekcji online.
7. Rodzic ucznia jest zobowiązany usunąć wszelkie fotografie lub zarejestrowany obraz, lub dźwięk
stanowiący część lekcji online, innych zajęć lub konwersacji.
8. W przypadku otrzymania informacji o naruszeniu zasad Dyrektor szkoły zawiadamia właściwe
w sprawie organy ścigania.
9. W trakcie lekcji online mikrofon i kamera ucznia pozostają włączone bądź wyłączone - zgodnie
z zaleceniami nauczyciela prowadzącego dane zajęcia.
10. Rodzic jest odpowiedzialny za zapewnienie dziecku warunków do pracy, eliminując czynniki
rozpraszające uwagę np. zwierzęta oraz udział osób postronnych. Wyjątek stanowi sytuacja
wymagająca pomocy dorosłego w obsłudze technicznej danego połączenia.
11. W razie wystąpienia problemów technicznych z dołączeniem do zajęć online, uczeń powinien
skontaktować się bezpośrednio z nauczycielem (poprzez platformę Teams lub wiadomość
w dzienniku elektronicznym).
12. Postawa i zachowanie w czasie lekcji online stanowią element oceny zachowania. Niewłaściwe
zachowanie podczas lekcji online zostanie odnotowane poprzez wpisanie negatywnej uwagi do
dziennika elektronicznego.
13. W przypadku wątpliwości nauczyciela, co do samodzielnej pracy ucznia podczas pomiaru wiedzy
i umiejętności w formie kartkówek/ sprawdzianów online, uczeń może zostać odpytany ustnie
z danej partii materiału.
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§ 2 ZASADY ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW
1. Zadbaj o to, aby znaleźć w domu miejsce, w którym będziesz mieć odpowiednie warunki do
nauki (cisza, brak rozpraszających bodźców).
2. Powiadom domowników o czasie rozpoczęcia i zakończenia lekcji. Poproś, by nie
przeszkadzali Ci podczas jej trwania.
3. Jeżeli posiadasz słuchawki (np. do telefonu), podłącz je do urządzenia, z którego będziesz
korzystać podczas zajęć.
4. Wycisz telefon lub wyłącz przychodzące powiadomienia.
5. Przygotuj potrzebne do lekcji materiały na przykład: książki, zeszyty, zeszyty ćwiczeń,
przybory do pisania, przygotowane prace, materiały wskazane przez nauczyciela.
6. Pamiętaj o punktualnym dołączaniu do zajęć. Oczekuj na lekcję w poczekalni 5 minut przed
właściwym rozpoczęciem spotkania.
7. Podczas zajęć słuchaj wypowiedzi, wskazówek i instrukcji nauczyciela.
8. Wykonuj polecenia nauczyciela.
9. Zajmuj się wyłącznie czynnościami związanymi z przebiegiem lekcji.
10. Wyłącz komunikatory, aplikacje i strony internetowe, które nie są związane z przebiegiem
zajęć.
11. Korzystaj z dostępnej podczas lekcji funkcji przesyłania wiadomości tekstowych (tzw. czat)
tylko w celu komunikacji z nauczycielem lub grupą w sprawach związanych wyłącznie
z przebiegiem lekcji.
12. Słuchaj wypowiedzi innych uczestników zajęć – zgłoś chęć wypowiedzi i czekaj na
udzielenie Ci głosu przez nauczyciela.
13. W czasie lekcji pozostań na swoim miejscu i zachowaj ciszę. Przemieszczanie się
z telefonem zakłóca tok lekcji.
14. Odnoś się do innych z szacunkiem – używaj kulturalnego języka, przestrzegaj norm
kulturalnej komunikacji.
15. Zgłaszaj nauczycielowi ewentualne problemy techniczne oraz trudności ze zrozumieniem
omawianego materiału.
§ 3 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
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