
 

 

REGULAMIN  
 

ZAJĘĆ PROWADZONYCH W FORMIE ON-LINE  

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W ŚWIERZAWIE. 

 

Podstawa prawna: art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 

910 i 1378). 

 

1. Uczeń zasiada punktualnie przed włączonym komputerem i loguje się do 

aplikacji/komunikatora. Przed każdą lekcją wyłącza aplikacje, które mogą zakłócać 

prowadzenie lekcji. Każde spóźnienie zaburza tok lekcji. 

2. Uczeń ma obowiązek być przygotowany do lekcji: podręcznik do zajęć zdanego 

przedmiotu, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy oraz inne materiały uzgodnione 

wcześniej z nauczycielem. W przypadku zajęć o charakterze artystycznym- materiały 

potrzebne do wykonania pracy oraz strój sportowy przed zajęciami wychowania 

fizycznego. 

3. Rozmowę -wideo lekcję zawsze rozpoczyna nauczyciel, uczniowie do niej 

dołączają. Lekcje prowadzone są w formie wideoczatu. Uczeń ma obowiązek 

posiadania sprawnego mikrofonu i kamery. 

4. W lekcjach uczestniczą wyłącznie Uczniowie danej klasy. Uczeń może znajdować 

się w pokoju w obecności rodzica/opiekuna, jednak nie jest on czynnym uczestnikiem 

lekcji, a jedynie służy wsparciem i pomocą techniczną. Rodzic/opiekun podczas lekcji 

zachowuje ciszę.  

5. Uczeń dba o wizerunek udostępnianej przez niego przestrzeni w czasie zajęć, jak 

również o odpowiedni strój dostosowany do sytuacji. 

6. Podczas zajęć nie spożywamy posiłków. Dopuszczalne jest spożywanie 

wody/herbaty podczas lekcji zdalnych po wcześniejszym ustaleniu zasad  

z nauczycielem przedmiotu. 

7. W trakcie lekcji mikrofon ucznia jest wyłączony. Uczeń włącza mikrofon w sytuacjach 

i w sposób wcześniej uzgodniony z nauczycielem. 

8. Z uwagi na specyficzne warunki zdalnie prowadzonych zajęć, uczniowie podczas 

lekcji zabierają głos  będąc wyznaczonym przez nauczyciela  lub poprzez zgłoszenie 

się do odpowiedzi.  

 

 



9. W trakcie zajęć uczniowie nie prowadzą rozmów między sobą w formie czatu 

prywatnego, jeśli nie jest to forma zajęć narzucona przez nauczyciela. Nauczyciel ma 

możliwość sprawdzenia czy uczeń aktywnie uczestniczy w lekcji, czy tylko jest 

zalogowany i dołączył do lekcji i w tym czasie zajmuje się czynnościami niezwiązanymi 

z lekcją 

10. Uczeń nie nagrywa lekcji online. Zajęcia nie mogą być nagrywane bez zgody 
wszystkich osób w nich uczestniczących . 
 
11. W przypadku nagrania lekcji online przez ucznia zostaną podjęte działania 

wyjaśniające, dotyczące naruszenia ochrony danych osobowych. Nie wolno utrwalać, 

rozpowszechniać cudzego wizerunku bez jego zgody, tworzyć  obraźliwych ikonek lub 

przerabiać załączonych zdjęć. Takie działanie jest złamaniem prawa. W przypadku 

powzięcia przez szkołę informacji o rozpowszechnianiu nagrania, nauczycielowi 

przysługuje szereg środków prawnych mających na celu ochronę jego wizerunku 

łącznie z drogą postępowania sądowego. Uczeń, któremu udowodni się 

rozpowszechnianie nagrania otrzymuje naganę dyrektora. 

12. Dopuszcza się możliwość nagrywania ćwiczeń wychowania fizycznego  

i przesyłania za wiedzą i zgodą nauczyciela wychowania fizycznego oraz przesłania 

na wskazany przez nauczyciela adres. 

13.Uczeń informuje wychowawcę lub nauczyciela o niepokojących sytuacjach. 

14. Naruszanie norm współpracy, nieprzestrzegania zasad może zostać uznane za 

cyberprzemoc. Do korespondencji używamy dziennika elektronicznego, platformy 

Microsoft Teams lub narzędzia wskazanego przez nauczyciela. 

15. Nauczyciel może, ale nie musi sprawdzać obecności wielokrotnie podczas lekcji. 

Podczas braku reakcji ucznia na dwie próby  ponowienia połączenia ze strony 

nauczyciela można uznać, że  uczeń nie uczestniczy w lekcji. Każdy przypadek należy 

rozpatrzyć indywidualnie. 

16. Spóźnienie liczy się po 5 minutach od planowego rozpoczęcia lekcji. Jeżeli uczeń 

połączy się po 15 minutach od rozpoczęcia zajęć, wówczas możemy potraktować 

zaistniały fakt jako nieobecność. Każdy przypadek należy rozpatrzyć indywidualnie. 

17. Przez planowe rozpoczęcie zajęć lekcyjnych rozumie się plan lekcji i przerw 

obowiązujący w budynkach szkolnych Szkoły Podstawowej w Świerzawie. 

18. Zajęcia lekcyjne trwają 45 minut. Nauczyciel może zadecydować o długości 

trwania lekcji biorąc pod uwagę specyfikę przedmiotu oraz predyspozycje uczniów. 

Należy pamiętać, że każda lekcja rozpoczyna się zgodnie z ustalonym szkolnym 

harmonogramem przerw. 

19. Po zakończonej lekcji uczniowie mają obowiązek odejść od monitorów.  

 


