Regulamin obowiązujący podczas zajęć online, prowadzonych w okresie od 30 listopada
2020 r. do odwołania, przez nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 1 w Pszowie
1. Lekcje online odbywają się za pośrednictwem wybranych i określonych w obowiązującym
Zarządzeniu Dyrektora Szkoły platformach edukacyjnych. Platformą docelową szkoły jest MS
Teams, jako platforma domyślna.
2. Uczniowie logują się podając imię i nazwisko (nie korzystają z żadnych wymyślonych
ników/nazw itp.). Każdy z uczniów posiada swoje odrębne konto z dostępem do bezpłatnego
pakietu MS Office, na bezpiecznej i płatnej domenie szkolnej.
3.Uczeń powinien zalogować się na lekcję o właściwej godzinie, zgodnie z podanym planem
lekcji.
4.Podczas lekcji zabrania się - bez wyraźnego polecenia nauczyciela - korzystania z funkcji
czatu na linii uczeń-uczeń. Za nieprzestrzeganie obowiązuję punkty ujemne, zgodnie ze
statutem (niewykonanie polecenia nauczyciela).
5. Jeśli w terminarzu Librusa nie ma linku do lekcji online, uczniowie logują się domyślnie na
platformę MS Teams.
6. W celu zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa pracy zdalnej zaleca się, aby uczniowie byli
wyposażeni w sprzęt z kamerką.
7. W trakcie trwania lekcji uczeń ma obowiązek mieć włączoną kamerkę i mikrofon (jeśli uczeń
ma problemy techniczne, lub rodzic nie wyraża zgody na użycie kamery, rodzic powinien
niezwłocznie powiadomić o tym fakcie nauczyciela przedmiotu poprzez dziennik elektroniczny
Librus).
8. Wszelkie zmiany w sposobie komunikowania się czy zasady pracy na lekcji ustala nauczyciel
z uczniem przed rozpoczęciem danej lekcji.
9. Uczniowie przed lekcją powinni mieć przygotowany zeszyt, podręcznik i przybory szkolne.
10. Uczniowie, których tożsamości nie uda się potwierdzić nauczycielowi bądź nie będą się
stosować do powyższych zasad, będą usuwani z połączenia, co skutkuje nieobecnością na danej
lekcji.
11. Zabronione jest robienie zdjęć, rejestrowanie przebiegu zajęć bez zgody nauczyciela,
przekazywanie linku do zajęć innym osobom oraz rozpowszechnianie treści z zajęć w
jakiejkolwiek formie. 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 stosowną karę statutową.
12. Każda nieobecność nieusprawiedliwiona przez rodzica (Librusem do wychowawcy) na
lekcji online będzie odnotowana we frekwencji jako nieobecność. Jeśli uczeń jest nieobecny w
trakcie lekcji online, jego obowiązkiem jest nadrobienie zaległości we własnym zakresie.

13.Uczeń powinien dbać o wizerunek udostępnianej przez niego przestrzeni w czasie zajęć.
Strój również powinien być dostosowany do sytuacji.
14. Obecność na zajęciach/konsultacjach realizowanych w ramach pomocy psychologicznopedagogicznej jest obowiązkowa.
15. W sytuacjach, których nie reguluje powyższy regulamin, ma zastosowanie Statut Szkoły.
16. Podczas zdalnego nauczania obowiązują takie same zasady jak podczas lekcji tradycyjnych.
17. W nauczaniu online zapewnia się przerwy, które uczeń powinien przeznaczyć na
odpoczynek.
18. W trakcie lekcji online uczeń powinien zwracać szczególną uwagę na BHP.
19. Podczas połączenia uczeń zobowiązany jest zachować kulturę języka, nie używać
wulgaryzmów, szanować wypowiedzi innych uczestników zajęć.
20. Zachowanie uczniów podczas zdalnego nauczania, w tym aktywność, będzie brane pod
uwagę przy ustalaniu oceny zachowania.
21. W przypadku łamania powyższych zasad :
a) nauczyciel może wpisać uwagę uczniowi do e-dziennika za zakłócanie zajęć, utrudnianie
prowadzenia zajęć;
b) administrator platformy może zablokować dostęp do aplikacji dla uczniów do czasu
rozpoczęcia zajęć.
22. Wobec osób, które będą łamały powyższe zasady, będą wyciągane konsekwencje zarówno
w szkole jak i prawne.
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