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REGULAMIN ZACHOWANIA I KORZYSTANIA Z NARZĘDZI 

TELEINFORMATYCZNYCH PRZEZ UCZNIÓW  

PODCZAS NAUKI NA ODLEGŁOŚĆ (treść z dnia 6.11.2020 r.) 

W ramach zajęć prowadzonych online (wideokonferencje) 

1. Każdy uczeń ma prawo uczestniczyć w zajęciach w ramach edukacji na odległość zgodnie 

z obowiązującymi  zasadami opisanymi w tym regulaminie. 

2. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo ucznia korzystającego z dostępu do zajęć z trybie 

zdalnym ponoszą jego rodzice lub opiekunowie prawni, bądź inne osoby sprawujące nad 

nim opiekę w trakcie trwających zajęć. Wynika to z ograniczonych możliwości udzielenia 

pomocy przez osobę prowadzącą zajęcia. 

3. W sytuacji zagrażającej zdrowiu nauczyciel poinformuje rodziców / opiekunów / 

dyrektora / sekretariat szkoły telefonicznie o zdarzeniu wymagającym pilnej interwencji. 

4. Dostęp do obrazu i dźwięku ma tylko uczeń, który posiada konto w domenie szkoły 

(imię.nazwisko@spn81.edu.pl). 

5. Uczestnictwo w zajęciach wideokonferencji oznacza stosowanie się do próśb i poleceń 

prowadzącego zajęcia nauczyciela. 

6. Przed przystąpieniem do zajęć uczeń powinien przygotować się do nich, w taki sam 

sposób jak ma to miejsce w szkole (wszystkie podręczniki, zeszyty, przybory powinny być 

przygotowane wcześniej). 

7. Udział w lekcji online oznacza, że nauczyciel widzi ucznia (każdy uczeń ma udostępniony 

obraz wideo) i go słyszy (udostępniony dźwięk). To nauczyciel decyduje kiedy i komu 

udziela głosu i w jaki sposób. Tylko w uzasadnionych przypadkach – uzgodnionych  

z wychowawcą lub nauczycielem dopuszczalne jest wyłączanie obrazu i/lub dźwięku. 

8. Uczestniczyć w zajęciach może tylko uczeń, który powinien poinformować domowników 

o trwających zajęciach lekcyjnych online i poprosić o nieprzeszkadzanie  

i nieuczestniczenie (poza wsparciem technicznym) w tych zajęciach.  

9. Obowiązuje całkowity zakaz dostępu do zajęć dla osób innych niż uczniowie. Rodzice, 

ani inne osoby nie są uprawnione do korzystania z tej formy prowadzenia zajęć. 

10. Zakazane jest rejestrowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie obrazu i dźwięku z zajęć 

w jakikolwiek sposób za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających 

i innych. Obraz i dźwięk nie może być przechowywany w żadnym systemie 

informatycznym. 

11. W czasie zajęć uczeń powinien być skoncentrowany tylko na prowadzonych zajęciach 

 i nie powinien angażować się w żadne inne czynności, które mogą go dekoncentrować. 

12. Uczniowie wykorzystują udostępnione narzędzia komunikacji teleinformatycznej tylko 

na potrzeby edukacji w szkole i zgodnie z ustalonymi zasadami.  

13. Niedopuszczalne są zachowania, które uniemożliwiają lub utrudniają prowadzenie zajęć 

– np. towarzyskie wykorzystywanie chat w czasie zajęć, stosowanie ustawień na swoim 

koncie, które w ocenie nauczyciela są niewłaściwe czy niestosowne. 
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14. Nieprzestrzeganie niniejszych zasad wiązać się będzie z  adekwatnymi do przewinienia 

konsekwencjami, które przewidziane są w zasadach oceniania zachowania w zajęciach 

online: ograniczeniem aktywności w aplikacji (czasowe wyłączenie głosu, obrazu lub 

usunięciem z zajęć) oraz poinformowaniem rodziców i wychowawcy o tym fakcie. 

Powtarzające się takie zachowania będą mieć wpływ na ostateczną ocenę zachowania 

ucznia w szkole. 

15. Wszelkie skargi oraz uwagi w zakresie stosowania i dostępu do zajęć w trybie zdalnym 

należy kierować do dyrektora Szkoły, który sprawuje nadzór nad prawidłowością tego 

procesu. 

 

W ramach nauki na odległość (nauczanie zdalne - Google Suit – Classroom  

oraz inne aplikacje dostępne na platformie) 

 

1. Każdy uczeń ma dostęp do wszystkich narzędzi teleinformatycznych, które wykorzystuje 

Szkoła Podstawowa Niepubliczna Nr 81 Fundacji „Rodzice Dzieciom”,  

a są to: 

a) Imienna skrzynka poczty elektronicznej imie.nazwisko@spn81.edu.pl 

b) aplikacja do wideokonferencji – aplikacja ZOOM.us 

c) platforma G Suit (Classroom) 

d) dziennik elektroniczny Librus 

 

2. Każdy uczeń potrafi samodzielnie lub przy wsparciu rodziców/opiekunów posługiwać się 

wskazanymi w punkcie 1 narzędziami teleinformatycznymi. 

3. Uczeń wykorzystuje udostępnione narzędzia do celów edukacyjnych realizowanych  

w ramach nauki na odległość. 

4. Uczeń ma obowiązek wywiązywać się z powierzonych mu przez nauczycieli zadań,  

a jeśli jest to z jakiegoś powodu niemożliwe powinno być uzgodnione z nauczycielem, 

wychowawcą lub dyrektorem szkoły. 

5. Uczeń zgłasza nauczycielowi, wychowawcy, dyrektorowi, rodzicom wszelkie 

utrudnienia, problemy,  nieprawidłowości dotyczące nauki w trybie zdalnym, tak szybko 

jak to tylko możliwe. 

6. W przypadku niewłaściwego wykorzystania udostępnionych narzędzi uczeń poniesie 

konsekwencje przewidziane w zasadach oceniania zachowania uczniów w szkole. 

7. Pozytywne zachowania uczniów, które wpływają na dobrą atmosferę zajęć, pomoc 

innym uczniom, propozycje usprawnień i uatrakcyjnienia nauki zdalnej będą nagradzane 

i będą mieć wpływ na ocenę zachowania uczniów w szkole. 

 

Regulamin obowiązuje od 25 marca 2020 do odwołania 

Aktualizacja wg. stanu na dzień 06 listopada 2020 r. 

Dyrektor Szkoły 
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