
Regulamin nauczania on-line 

  

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Józefa Wybickiego w Rumi 

  

Podstawa prawna: 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1 z dnia 20 marca 2020 

r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493). 

 

Założenia ogólne: 

  

1. Zajęcia zdalne odbywają się w oparciu o obowiązujący tygodniowy plan lekcji. 

2. Nauczyciel w miarę możliwości technicznych, lokalowych czyli organizacyjnych z 

zachowaniem przepisów BHP  prowadzi  zajęcia w trybie video/konferencji przy użyciu 

programu lub innych aplikacji zatwierdzonych przez dyrektora szkoły. 

3. Lekcja  w trybie video/audio konferencji trwają do 30 minut (z uwzględnieniem czasu  na 

organizację pracy). 

4. Zajęcia lub konsultacje mogą być nagrywane i udostępniane jedynie za zgodą nauczyciela 

i pozostałych uczestników zajęć lub konsultacji. 

5. Uczeń i nauczyciel mają prawo do odpoczynku pomiędzy zajęciami, zgodnie z odrębnymi 

przepisami, celem zmniejszenia ryzyka zmęczenia pracy przy komputerze. 

6. Uczestnicy nauczania zdalnego pamiętają o braku anonimowości w sieci. 

  

Zasady prowadzenia lekcji on-line 

  

 Uczeń: 

  

Uczniowie są zobowiązani do „technicznej gotowości” do zajęć online na 10 min przed 

planowanym rozpoczęciem lekcji (włączony komputer z dostępem do internetu lub notebook, 

tablet, smartfon, zalogowanie do platformy wyznaczonej przez dyrektora szkoły) 

Ponadto uczeń powinien: 

1. przed zajęciami on-line wyłączyć wszystko, co może zakłócać przebieg zajęć na 

komputerze/telefonie komórkowym (inne strony, portale, gry…); zadbać o 

uporządkowane tło; 

2. logować się imieniem i całym nazwiskiem; nie zmieniać w czasie zajęć 

nicku/fotografii wizerunkowej; 

3. wykonywać polecenia osoby prowadzącej, nie utrudniać jej zdalnego sterowania 

spotkaniem (prośbę o włączenie kamery traktować wyłącznie jako objaw szacunku dla 

rozmówców); 

4. zachowywać się kulturalnie, zgodnie z zasadami ogólnie przyjętymi w społeczeństwie 

oraz w sieci (netykieta); 



5. zachowywać prawa autorskie i osobiste prowadzącego i uczestników (lekcji nie 

nagrywać, nie fotografować, nie robić „print screenów”, nie udostępniać linków i haseł 

do zajęć osobom trzecim); 

6. niezwłocznie zgłaszać sytuacje niepokojące, objawy przemocy (cyberprzemocy) i 

informować o nieprawidłowościach prowadzącego lekcje lub wychowawcę; 

7. efektywnie wykorzystywać czas zajęć, koncentrować się na wyjaśnieniach, 

poleceniach i szanować prawo do nauki innych uczestników; 

8. wykazać się zrozumieniem niedogodności spotkań w sieci – przerwy w połączeniach, 

„wyrzucanie” uczestników i ponowne logowanie itp.; 

9. uczniowie zabierają głos po kolei lub na polecenie nauczyciela;  

10. na polecenie nauczyciela uczniowie wyłączają/lub włączają mikrofony;  

11. jeśli na zajęciach uczniowie pracują z włączonymi kamerami powinni zachować 

odpowiedni strój - zgodny z wizerunkiem ucznia SP1; 

12. nie podnosimy głosu na uczestników, komunikując się przez komunikator - NIE 

PISZEMY CAPS LOCKIEM; 

13. w trakcie zajęć używamy „czatu” zgodnie z poleceniem nauczyciela.  

 

Nauczyciel :  

  

1. monitoruje spełnianie obowiązku szkolnego sprawdzając poprzez kontakt z 

rodzicem/opiekunem prawnym przyczyny braku aktywności w nauczaniu zdalnym; 

2. przeprowadza zajęcia punktualnie zgodnie z planem (w momencie wystąpienia 

problemów technicznych ma obowiązek poinformować dyrekcje szkoły oraz rodziców 

poprzez e-dziennik o powodzie braku zajęć on-line i podać termin odpracowania zajęć);  

3. blokuje uczniom udostępnianie pulpitu i czatu w czasie gdy nie jest on konieczny; 

4. szanuje prawo ucznia do prywatności (m.in. prośba ucznia o możliwość wyłączenia 

kamerki z różnych przyczyn); 

5. kieruje zajęciami w taki sposób, aby uczeń jak najefektywniej w niej uczestniczył i 

przyswoił nowe treści; 

6. dostosowuje materiał do możliwości psychofizycznych uczniów; 

7. udziela wsparcia i indywidualnych wskazówek w razie potrzeby; 

8. respektuje zalecenia PPP; 

9. przestrzega netykiety; 

10. ocenia głównie aktywność, samodzielność i zaangażowanie ucznia; 

11. nagradza za postawę jak: pilność, terminowość, jakość prac domowych. 

  

  

Rodzic : 

  

1. w miarę możliwości organizuje uczniowi  miejsce pracy w domu; 

2. jak najszybciej informuje wychowawcę o trudności ucznia w realizacji zdalnego 

obowiązku szkolnego w celu ustalenia sposobu pomocy oraz wsparcia; 

3. zachęca dziecko do systematycznego uczenia się i samodzielnej nauki; 

4. zwraca szczególną uwagę na bezpieczne korzystanie z technologii informacyjno-

komunikacyjnej przez dziecko; 



5. nie asystuje dziecku na zajęciach zdalnych, pozwala na kontakt prowadzący – uczeń (bez 

dodatkowych, zbędnych ingerencji); 

6. utrzymuje kontakt z wychowawcą oraz innymi nauczycielami – m.in. sprawdza 

wiadomości w e-dzienniku i udziela odpowiedzi. 

  

  

 

 

 

Łamanie postanowień regulaminu może wiązać się z konsekwencjami prawnymi. 

  

 


