
REGULAMIN EDUKACJI ZDALNEJ 

w Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Budkowicach 

aktualizacja 20 grudnia 2021 

1. Od dnia 20.12.2021 do odwołania uczniowie wszystkich klas Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Starych Budkowicach realizują obowiązek szkolny 

uczestnicząc w zajęciach zorganizowanych w trybie zdalnym za pomocą 

metod i technologii kształcenia na odległość. 

2. Zajęcia prowadzone są zarówno synchronicznie (w czasie rzeczywistym, 

za pomocą wideokonferencji), jak i asynchronicznie – nauczyciele 

przesyłają lekcje a uczniowie realizują zawarte w nich zadania.  

3. Nauczanie zdalne odbywa się w każdej klasie wg ustalonego dla oddziału 

planu lekcji.  

4. Nauczanie synchroniczne (wideokonferencje) i asynchroniczne 

(przesyłane lekcje)  odbywa się na platformie MS Teams,  

5. Nauczyciele i rodzice komunikują się wzajemnie za pomocą e-dziennika. 

Korzystanie z innych kanałów komunikacji (prywatny telefon nauczyciela, 

komunikatory np. WhatsApp, Messanger ) możliwe jest jedynie za 

wyraźną zgodą nauczyciela i w porach, które nie kolidują z prowadzonymi 

przez nauczycieli lekcjami.  

6. Nauczyciele i uczniowie komunikują się wzajemnie za pomocą zespołów 

MS Teams na platformie MS Office 365, do której wszyscy uczniowie i 

nauczyciele otrzymali dostęp. Korzystanie z innych kanałów komunikacji 

(prywatny telefon nauczyciela, komunikatory np. WhatsApp, Messanger ) 

możliwe jest jedynie za zgodą nauczyciela.  

7. Uczniowie korzystający ze Stacji Zdalnego Nauczania w szkole 

zobowiązani są przestrzegać regulaminu pracowni komputerowej i 

stosować się do poleceń dyżurujących tam nauczycieli.  

 

I. Lekcje synchroniczne (w formie wideokonferencji) na 

platformie MS Teams 

 

1. W lekcji mogą brać jedynie uczniowie z danej klasy, zidentyfikowani, 

podpisani imieniem i nazwiskiem. Nie mogą  w niej uczestniczyć osoby 

postronne. 



2. Właścicielem i prowadzącym lekcje jest nauczyciel i tylko on ma prawo 

do wyciszania uczestników i prezentowania swojego ekranu.  

3. Hasła do konta nie mogą być przekazywane osobom trzecim. Powinny 

być trudne do złamania, zawierać co najmniej 8 znaków w tym wielkie i 

małe litery, znaki specjalne i cyfry np. 84B%ag6X. Uczniowie powinni 

zmienić dotychczasowe hasła, jeśli są zbyt słabe.  

4. Kamera powinna pokazywać tylko to, co faktycznie może być pokazane w 

trakcie lekcji. Dotyczy to także dzielenia ekranu.  

5. Na polecenie nauczyciela uczeń zobowiązany jest włączyć kamerę. Może 

skorzystać z funkcji sztucznego tła, jeśli nie chce, by pozostali uczestnicy 

wideokonferencji widzieli, co dzieje się w otoczeniu ucznia.  

 

Etykieta i zasady na lekcjach online 

 

1. Lekcje online zaczynają się o określonej porze zgodnie z planem lekcji. 

Punktualne dołączanie do zajęć świadczy o Waszej kulturze osobistej i 

wyraża szacunek do nauczyciela i kolegów. 

2. Przed każdymi zajęciami wyłączamy wszystko, co mamy na komputerze 

lub komórce. To, co dzieje się w tle może rozpraszać i przeszkadzać w 

uczestniczeniu w zajęciach.  

3. Ekrany to teraz nasza klasa online – podobnie jak w szkole podczas lekcji, 

również tutaj NIE odzywamy się do siebie wulgarnie, nie wyśmiewamy 

innych, nie krytykujemy, nie obrażamy. 

4. Logujemy się zawsze swoim imieniem i nazwiskiem, nie podszywamy się 

pod nikogo innego, nie zmieniamy nicków w czasie lekcji. Nie używamy 

awatarów promujących przemoc,  niedozwolone substancje i subkultury 

młodzieżowe.  

5. Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić printscreenów i 

upubliczniać. Złamanie tej ważnej zasady wiąże się nie tylko 

wykluczeniem z lekcji, ale też z konsekwencjami prawnymi. 

6. Głos na zajęciach zabieramy po kolei. Jest to ustalone przez osobę, która 

prowadzi zajęcia lub przez ucznia - poprzez zgłoszenia się do odpowiedzi. 

7. Nie podnosimy na siebie głosu. Ani mówiąc przez komunikator, ani w 

trakcie aktywności na forach - NIE PISZ CAPS LOCKIEM. 



8. Uporczywe milczenie nie sprzyja wzajemnej komunikacji. Nauczyciele 

doceniają to, że współpracujecie i zabieracie głos na zajęciach online.  

9. Widzicie coś, co Was niepokoi? Reagujcie i informujcie o tym nauczyciela. 

10. Zajęcia online wymagają od nas wszystkich skupienia. Szanujmy swój czas 

i koncentrujmy się na tym, co dzieje się na zajęciach. Jeśli zajęcia będą 

zakłócane, nauczyciel może wyciszać klasę i dać dostęp do mikrofonu 

tylko wskazanym uczniom. 

III Lekcje zdalne asynchroniczne zamieszczane na zespołach Teams 

1. Przesłane przez nauczycieli zadania należy pobrać na swój komputer, 

wykonać i wysłać do nauczyciela w określonym przez niego terminie za 

pomocą Zespołu w Teams.  

2. Brak wywiązania się z zadania w terminie odnotowywany jest przez 

nauczyciela w e-dzienniku za pomocą symbolu „?”. Jeśli w ciągu tygodnia 

zadanie nie zostanie przesłane do nauczyciela bez podania ważnego 

powodu, uczeń otrzymuje ocenę.  
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