
REGULAMIN ZDALNEGO NAUCZANIA 

   Szkoły  Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wysokiej  

 
  
 Na podstawie rozporządzenia MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) od dnia 25 marca 2020r. 
obowiązuje nauka z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z 
późniejszymi zmianami. 

 

Nauczanie zdalne odbywa się w  szkole z wykorzystaniem Platformy Librus Synergia 
oraz Platformy Microsoft Office 365 Teams.  

 

1. Podstawowym urzędowym dokumentem elektronicznym pracy szkoły jest e-dziennik, 
w którym odnotowane są tematy zajęć, nieobecności uczniów i korespondencja z 
rodzicami. 

2. Podstawowym programem do pracy zdalnej szkoły jest Office 365, a jego ramach 
platforma TEAMS. 

3. Zajęcia na platformie TEAMS odbywają się zgodnie z planem lekcji, czas trwania zajęć 
45 minut. 

 4. Uczeń ma obowiązek punktualnie rozpoczynać wszystkie formy lekcji poprzez 
zalogowanie się na platformę. 

5. Lekcje odbywają się z wykorzystaniem aplikacji TEAMS. 

6. Potwierdzeniem obecności ucznia na lekcji jest dołączenie do wideokonferencji. 

7. W wyjątkowych wypadkach, jeśli uczeń nie ma możliwości zdalnego połączenia się, 
potwierdzeniem jego obecności jest wykonanie zadanej pracy i przesłanie jej  

do sprawdzenia w terminie ustalonym przez nauczyciela. 

8. Lekcje online zawsze pierwszy rozpoczyna nauczyciel i jako ostatni je opuszcza. 

9. Uczeń nie może rozłączyć się przed zakończeniem zajęć bez zgody nauczyciela. 

10. Uczniom nie wolno prowadzić czatu, rozmowy lub wideokonferencji pomiędzy sobą 
w czasie trwania lekcji. 

11. Nagrywanie, fotografowanie, robienie printscreenów i upublicznianie lekcji przez 
ucznia jest zabronione. Lekcje może nagrać i udostępnić jedynie nauczyciel. 

12. Podczas posługiwania się czatem uczniowie dbają o kulturę języka oraz stosują się 
do zasad dobrego wychowania. Używają emotikonów, gifów, naklejek i memów jedynie 
za zgodą nauczyciela. 

13. Na platformie uczniowie przechowują, udostępniają i tworzą jedynie pliki, potrzebne 
na lekcji, podczas zajęć uruchamiają tylko pliki, programy i strony internetowe polecone 
przez nauczyciela. 



14. Zdjęcia profilowe uczniów nie mogą naruszać zasad ustawy o prawach autorskich 
oraz przepisów o ochronie wizerunku. Nie mogą nikogo obrażać, ośmieszać, wzbudzać 
niepokoju i innych negatywnych uczuć. 

15. Login i hasło do logowania się na platformie uczeń przechowuje w bezpiecznym 
miejscu i nie udostępnia tych danych innym. 

16. Uczeń nieobecny na lekcji online zobowiązany jest do uzupełnienia materiału 
omawianego na zajęciach we własnym zakresie. 

17. Łamanie regulaminu będzie skutkowało otrzymaniem punktów ujemnych  

z zachowania, a w skrajnych przypadkach naganą Dyrektora Szkoły. 

 
Regulamin obowiązuje do odwołania czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19.  
 


