
X. Procedura realizowania zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły. 

 
I. Zalecenia do pracy zdalnej 

1. ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA:  Źródła i materiały do realizacji zajęć 

podczas kształcenia na odległość, z których uczniowie mogą korzystać: 

1. W okresie przejścia przez szkołę w realizację kształcenia na odległość szkoła wykorzystuje 

środki komunikacji elektronicznej zapewniające wymianę informacji między nauczycielem, 

uczniem i rodzicem/prawnym opiekunem, w szczególności: 

a. dziennik elektroniczny Librus jako forma kontaktu nauczyciel-uczeń -rodzic, 

b. dysk zewnętrzny do zamieszczania materiałów dydaktycznych, 

c. zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/ 
d. inne platformy edukacyjne – w porozumieniu nauczycieli z rodzicami, 

e. służbową pocztę elektroniczną, 

f. inne rozwiązania, które będą korzystne i ułatwią proces kształcenia na odległość 

z zachowaniem zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. 

 

2. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane 

z wykorzystaniem w szczególności: 

a. podręczników, ćwiczeń, kart pracy, które uczeń już posiada oraz podręczników i zeszytów 

ćwiczeń w wersji elektronicznej udostępnionych bezpłatnie uczniom przez wydawnictwa, 

b. Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl, z zastrzeżeniem, że uczniowie 

zostali wcześniej wdrożeni przez nauczyciela danego przedmiotu do pracy z tą platformą, 
c. materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych 

temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, 

d. materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii, 

e. lekcji online prowadzonych przez aplikację Skype, 

f. materiałów edukacyjnych przesyłanych przez nauczycieli w postaci odnośników do 

sprawdzonych (przez nauczycieli) stron internetowych, 

g. innych niż wymienione w lit. a–c materiałów wskazanych przez nauczyciela, 

h. różnych form aktywności ucznia określonych przez nauczyciela, potwierdzających 

zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia, 

i. dostępnych materiałów i możliwych form ich realizacji przez ucznia w domu – w przypadku 

ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, 

j. środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między 

nauczycielem, uczniem lub rodzicem/opiekunem prawnym. 

3. Materiały powinny: 

a. zawierać instrukcje, zalecenia i jasne informacje związane z samodzielną pracą ucznia w 

domu, 

b. być wysokiej jakości i wyczerpujące, tj. pozwalać uczniowi na możliwie pełne zapoznanie 

się z realizowanym zdalnie tematem zajęć, 

c. uwzględniać zróżnicowane możliwości uczniów i różny poziom trudności, 

d. zostać umieszczone w czasie realnym trwania lekcji, w którym nauczyciel ma zajęcia z 

daną klasą (zgodnie z obowiązującym planem lekcji). 
4. Liczba materiałów edukacyjnych powinna być adekwatna do wymiaru zajęć z danego 

przedmiotu w danym dniu. 

5. Nauczyciel powinien także umieszczać dodatkowe zadania i materiały dla chętnych lub 

materiały o niższym stopniu trudności i dodatkowe wskazówki dla uczniów, którzy nie będą w 

stanie opanować w pełni danego zagadnienia (pomoc psychologiczno – pedagogiczna). 

6. Należy zwrócić uwagę na równomierne obciążenie ucznia w danym dniu, zróżnicowanie  

zajęć do możliwości psychofizycznych ucznia. 
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7. Nauczyciel zobowiązany jest zmodyfikować treści programowe i dostosować je do 

warunków podyktowanych koniecznością organizacji nauczania zdalnego. Dotyczy to także 

przesunięcia realizacji tych treści, które wymagają działań praktycznych ze strony ucznia, na 

czas, gdy funkcjonowanie szkoły nie będzie ograniczone. 

Modyfikację należy przekazać dyrektorowi szkoły pisemnie w dniu rozpoczęcia 

nauczania zdalnego. Jeśli nie ma potrzeby nanoszenia zmian, informacji nie przesyłamy. 

8. Wychowawcy oddziałów zobowiązani są zamieścić w terminarzu prowadzone przez 

nauczycieli konsultacje z przedmiotów. Realizację rozlicza każdy nauczyciel, informując 

pisemnie na adres: spdulowa@op,pl dyrektora szkoły o rodzaju konsultacji, liczbie 

uczestników konsultacji w danym dniu. 

9. Na zajęciach z wychowania fizycznego nauczyciele powinni zachęcać uczniów do 

aktywności fizycznej na miarę ich możliwości, proponować zestawy ćwiczeń, promować gry 

zespołowe poprzez filmiki dostępne w sieci, zachęcać uczniów do zdrowego odżywiania się, 

realizować zajęcia w formie spotkań on line lub pracy własnej, promować szeroko pojętą 

profilaktykę zdrowia fizycznego. 

10. Na zajęciach z przedmiotów typu technika, plastyka,  gdzie nauczyciele bazują na 

wytworach uczniów, oceniać wkład pracy i ich zaangażowanie w wykonanie prac, nie stawiać 

teorii ponad praktykę. 

11. W zakresie metodyki nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość nauczyciele są ze sobą w stałym kontakcie on-line, dzielą się doświadczeniami, 

spostrzeżeniami, współpracują przy tworzeniu materiałów edukacyjnych do pracy zdalnej, 

dzielą się nimi, wspólnie pracują nad zadaniami domowymi dla uczniów. 

12. W czasie pracy własnej ucznia nauczyciel zgodnie z obowiązującym planem lekcji jest 

dostępny w realnym czasie trwania lekcji do świadczenia pomocy na e-dzienniku lub Skype. 

13. Dyrektor szkoły może zapewnić konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem 

prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio 

do egzaminu ósmoklasisty po złożeniu co tygodniowej deklaracji uczestnictwa. Deklaracja 

przekazywana jest do dyrektora szkoły przez wychowawcę oddział w każdy piątek. 

 

2. LEKCJE ON-LINE – SKYPE 

1. Nauczyciel przeprowadza zajęcia on-line w czasie rzeczywistym, za pomocną SKYPE 

wg. zmodyfikowanego harmonogramu. Realizując lekcję online nie trzeba umieszczać już 

materialów na dysku. 

2. Lekcja on-line lub praca własna zaznaczona jest w planie lekcji w rubryce “sala”. 
3. Stały link do zajęć on-line w kl. IV – VIII ustala nauczyciel przedmiotu i przesyła go w 

wiadomości do ucznia/ rodzica/ admistratora, a w kl. I- III  posługuje się stałym łączem 

obowiązujacym dla oddziałów I-III wygenerowanym przez wychowawcę i przesłanym na 

konto rodzica/ admistratora. 
4. W trakcie zajęć należy łączyć kształcenie z użyciem monitorów ekranowych i bez ich 

użycia, przy czym w miarę możliwości należy jak najczęściej pracować na materiałach 

podręcznikowych i ćwiczeniowych w formie papierowej. 
5. Proszę o bieżące wpisywanie w dzienniku obecności i nieobecności uczniów na zajęciach 

on-line z wykorzystaniem dotychczasowych znaków frekwencji ( „zd”), a w przypadku pracy 

własnej uczniów (materiał na dysku), proszę o korzystanie ze znacznika „wł”, tj. praca 

własna, który został dodany do dziennika. 

6. Odnotowywanie frekwencji odbywa się od razu w czasie zajęć – tak, by rodzic od razu miał 

informację o tym, czy uczeń w lekcji uczestniczy. Bardzo proszę wychowawców o 

komunikację z uczniami i rodzicami na temat obowiązkowego udziału w zajęciach oraz o 

bieżącą kontrolę wpisów frekwencji – tak, by udało nam się reagować na bieżąco, gdy ktoś 

zajęcia opuszcza. 
7. Przypominam, że obowiązkiem ucznia jest włączenie kamery. 

 

 

 

3. ZADANIA DOMOWE, SPRAWDZANIE WIEDZY I OCENIANIE 
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1. Zlecane uczniom zadania powinny zawierać informację o formie i terminie ich 

wykonania. 

2. Uczeń winien otrzymać informację zwrotną na temat wykonanej przez siebie pracy. 

3. Zadania wykonywane na ocenę powinny zostać przez nauczyciela sprawdzone i ocenione – 

zgodnie z zapisami statutowymi. 

4. Oceny wpisywane są do dziennika w czasie rzeczywistym trwania lekcji. 

5. Przy ustalaniu ilości oraz terminu zlecanych zadań nauczyciel powinien wziąć pod uwagę 

fakt, iż w trybie nauki zdalnej uczniowie potrzebują więcej czasu na samodzielne 

przyswojenie materiału i wykonanie zleconej pracy. Nauczyciel nie powinien zadawać 

zadania do wykonania na drugi dzień. Unikajmy ustalania deadline’u na dzień, w którym 

nasze lekcje się nie odbywają. Pamiętajmy o tym, że uczniowie otrzymują teraz zlecenia i 

materiały od kilkunastu nauczycieli –zachowajmy tutaj umiar i  rozsądek. 

6. Nauczyciel może korzystać z różnych form sprawdzania wiedzy i narzędzi weryfikowania 

zadań domowych. Poza pocztą elektroniczną można wykorzystywać quizy on-line, formularze 

(z miejscem na wpisanie odpowiedzi na przygotowane przez nauczyciela pytania), nagrania 

odsyłane przez uczniów. Bez względu na to, z jakich narzędzi korzystamy, pamiętajmy o 

jasnej instrukcji dla ucznia i informacji zwrotnej. 

 

4. DOKUMENTOWANIE PRACY: DZIENNIK ELEKTRONICZNY 

1. Zajęcia on-line, zajęcia, w ramach których uczniowie pracują samodzielnie z materiałami 

udostępnionymi przez nauczyciela, zajęcia stacjonarne dokumentujemy jak każdą lekcję w 

dzienniku elektronicznym. Wpisujemy tematy zgodnie z planem lekcji, zaznaczamy realizację 

podstawy programowej, uzupełniamy frekwencję na zajęciach. 

2. Obecność: 

lekcja online – rzeczywista, potwierdzamy obecność „zd”. Jeśli uczeń nie korzysta z kamery          

zgłaszamy to do wychowawcy, a ten kontaktuje się z rodzicem. 

W ramach pracy własnej: zaznaczamy „wł”, jeśli wysyłamy jako wiadomość to 

odnotowujemy otwarcie wiadomości do 15 min. od rozpoczęcia lekcji. Wyjątek stanowią 

zgłoszone wychowawcy problemy techniczne. 

3. Każdy temat lekcji musi zawierać adnotację o nauczaniu zdalnym, 

np.: O czasie w historii. (NAUCZANIE ZDALNE). 

4.  Nadal oceniamy zachowanie i postawę. Wpisujemy zatem uwagi  pozytywne i negatywne. 

Np. jeśli uczeń będzie przeszkadzał podczas lekcji on-line i nie będzie reagował na 

upomnienia, powinniśmy odnotować ten fakt w uwagach. 

 

5. KOMUNIKACJA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

1. Uczeń, który ma trudności techniczne, trudności z samodzielnym opanowaniem materiału 

lub chciałby sięgnąć po dodatkowe materiały, powinien móc indywidualnie skonsultować się 

z nauczycielem mailowo lub poprzez SKYPE. 
2. W razie zgłoszenia przez ucznia/rodzica jakichkolwiek trudności (w tym technicznych) 

związanych z nauką zdalną, niezwłocznie informujemy wychowawcę, a ten dyrektora szkoły. 

3. Wychowawcy klas zobowiązani są do utrzymywania stałego kontaktu z uczniami/rodzicami 

i monitorowania – w miarę możliwości – czy uczniowie zgłaszają inne trudności wynikające 

np. z izolacji społecznej, samopoczucia itd. 

4. Na terenie szkoły organizowana jest pomoc dla uczniów, których  rodzice pracują w 

podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-

19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie 

szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców. 
 

 

6. DZIAŁANIE BIBLIOTEKI 

1. Biblioteka podejmuje inicjatywy skierowane do czytelników, które ułatwiają  

im dostęp do kultury, wiedzy i informacji. 



2. Prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną i kulturalną. 

3. Biblioteka realizuje e-usługi, np. udzielanie porad bibliotecznych i czytelniczych on-line. 

4. Nauczyciel bibliotekarz jest w kontakcie z czytelnikami, proponuje różne formy 

aktywności w formie konkursów, zabaw literackich. 

5. Nauczyciel bibliotekarz czyta uczniom w czasie rzeczywistym on-line. 

6. Nauczyciel bibliotekarz współpracuje z pozostałymi nauczycielami, aby wspomagać proces 

dydaktyczny. 

7. Na stronie internetowej szkoły i w zakładce biblioteka są umieszczane recenzje książek, 

teksty literackie, linki do darmowych audiobooków i e-booków, listy polecanych książek, 

linki do ekranizacji lektur szkolnych, linki do instytucji kultury oferujących wirtualny dostęp 

do światowych muzeów, sztuk teatralnych, linki do bibliotek cyfrowych zawierających 

najcenniejsze skarby polskiej kultury i historii. 

8. Biblioteka prezentuje propozycje książek, a także istotne bieżące informacje dotyczące 

akcji, konkursów wydarzeń czytelniczych i tematów, np.: 
− linki do stron z bezpłatnymi książkami i lekturami szkolnymi, które wspomogą proces 

edukacji bądź uprzyjemnią pobyt w domu, m.in.: lektury.gov.pl, wolnelektury.pl, 

− linki do stron z bezpłatnym dostępem do ekranizacji lektur szkolnych, 

− informacje o Międzynarodowym Dniu Książki dla Dzieci. 

9. Stwarza możliwość wypożyczania pozycji książkowych. 

 

7. ORGANIZACJA ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH 

1. Zajęcia rewalidacyjne realizowane zgodnie z planem z wykorzystaniem platform i aplikacji 

edukacyjnych oraz w formie stacjonarnej. 

2. Korzystanie z pomocy dydaktycznych dostępnych w zasobach Internetu (prezentacje 

multimedialne, karty pracy, gry edukacyjne, bajki, muzyka relaksacyjna, filmy/instruktaże do 

zajęć), a także przygotowanych przez nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole. 

3. Opracowanie i udostępnienie każdemu uczniowi bazy zawierającej materiały  

i pomoce terapeutyczne dostosowane do możliwości oraz potrzeb indywidualnych uczniów 

(na platformie, na stronie internetowej szkoły, za pomocą e-dziennika lub na nośnikach – 

zgodnie z przyjętymi w szkole ustaleniami dotyczącymi wyboru narzędzi do pracy zdalnej). 

4. Udostępnienie rodzicom/opiekunom odpowiednich materiałów (pomocy dydaktycznych, 

sprzętu) do realizacji ćwiczeń/zadań w domu wraz  ze szczegółowymi opisami sposobu ich 

wykonania. 

5. Prowadzenie monitoringu tych zajęć przez nauczyciela, np. przez uzyskiwanie informacji 

zwrotnych od rodziców/opiekunów w formie pisemnej (e-mail) lub ustnej (nauczyciel 

sporządza notatkę z rozmowy), a także inną dokumentację (zdjęcia, filmiki, wytwory pracy 

uczniów). 

6. Prowadzenie zajęć on-line przy współudziale i zaangażowaniu rodziców/opiekunów – 

wideorozmowy. 

7. W odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak 

możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, 

nie mogą realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły organizuje zajęcia w 

szkole lub umożliwia uczniowi realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość na terenie szkoły. 

 

8. ZAPEWNIENIE I REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE POMOCY 

PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ 

 

1. Udostępnianie materiałów psychoedukacyjnych dotyczących motywowania uczniów przez 

rodziców do zdalnej nauki, sposobów radzenia sobie ze stresem w czasie pandemii, 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze, działań o charakterze profilaktycznym, 

cyberprzemocy, radzenia sobie z trudnymi emocjami: Jak radzić sobie ze stresem w okresie 

pandemii, Trening budowania pozytywnej samooceny. 
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2. Umożliwianie codziennych kontaktów z nauczycielami i specjalistami: kontakt mailowy, 

wideokonferencje, inne ustalone wspólnie. 

3. Prowadzenie zajęć indywidualnych z dzieckiem z wykorzystaniem komunikatorów 

internetowych. 

4. Rozmowy z uczniami i rodzicami mające na celu m.in.: podtrzymanie pozytywnych relacji, 

radzenie sobie z emocjami, poczuciem zagrożenia, osamotnienia, odizolowania, śmiercią 

rodzica, depresją, zaburzeniami odżywiania, brakiem kontaktu z rówieśnikami, zakażeniem 

rodzica koronawirusem oraz sytuacją objęcia rodziny kwarantanną, organizację nauki w 

domu, w tym motywowanie uczniów do nauki w warunkach zdalnych, informowanie o 

egzaminach próbnych, egzaminie ósmoklasisty. 

5. Reagowanie na wszelkie niepokojące objawy, np. przygnębienie, utrzymywanie kontaktu z 

uczniami i ich rodzicami, szczególnie tymi, u których występowały wcześniej problemy, 

zachęcenie uczniów do korzystania z pomocy koleżanek i kolegów z klasy, przypomnienie o 

zasadach bezpieczeństwa podczas trwania stanu epidemii. 

6. Porady, konsultacje, stały kontakt uczniów i rodziców z pedagogiem szkolnym – pomoc w 

rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych wynikających z obecnego stanu epidemii. 

7. Dostarczanie informacji o możliwych konsultacjach ze specjalistami i stały kontakt z 

pedagogiem i psychologiem współpracującym ze Szkołą. 

8. Zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły lub w inny sposób przyjęty w 

szkole. 

9. Rozmowy wspierające, terapeutyczne, wychowawcze z uczniami oraz z ich rodzicami, 

których celem jest  wspieranie ich kompetencji wychowawczych. 

10. Rozmowy z uczniem na temat codziennego funkcjonowania w domu z rodziną, na zwykłe 

codzienne tematy. 

11. Opracowywanie materiałów dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 

z niepełnosprawnościami, z uwzględnieniem dostosowania do indywidualnych potrzeb i 

możliwości uczniów wynikających z rodzaju dysfunkcji czy niepełnosprawności. 

12. Wsparcie psychiczne uczniów, pomoc w realizacji zadań, w chwilach słabości, niechęci do 

nauki w nowej, nieznanej sytuacji, która niesie ze sobą trudności w postaci braku 

bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami, nauczycielami, budowanie wiary we własne 

możliwości i umiejętności oraz podnoszenie samooceny uczniów. 

13. Doprecyzowywanie zadań i przekazywanie wskazówek do pracy własnej. 

14. Informowanie rodziców o ustawicznej, zdalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej ze 

strony szkoły. 
 

9. ŚWIETLICA SZKOLNA 

Dyrektor szkoły jest zobowiązany do zapewnienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych na 

podstawie wydanych przepisów prawa. 

 
ZADANIA ŚWIETLICY ON-LINE: 
1. Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie 

do samodzielnej pracy umysłowej.  

2. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w 

pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.  

3. Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym 

zakresie.  

4. Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki i 

kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.  

5. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości 

oraz dbałość o zachowanie zdrowia.  

6. Rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności.  

7. Współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczestników e- świetlicy. 

 



II. Zasady bezpiecznego prowadzenia lekcji on-line dla nauczycieli 

 

Zasady przygotowania lekcji on-line: 

1) zapoznaj się z ogólnymi warunkami użytkowania lub polityką prywatności programu,         

z którego korzystasz w naszej Szkole, 

2) korzystaj wyłącznie z platform do prowadzenia lekcji on-line i komunikacji elektronicznej 

zapewnionych przez naszą Szkołę, 

3) jeśli lekcja miałby odbywać się przy użyciu innej platformy, niż zapewniona przez naszą 

Szkołę np. lekcja muzealna on-line, warsztaty on-line, seminarium on-line, uzyskaj na to 

zgodę dyrektora Szkoły i uprzedź o wykorzystaniu takiej platformy uczniów i ich rodziców, 

przedstawiając zasady uczestnictwa w wideokonferencji prowadzonej z jej wykorzystaniem, 

4) do zainstalowania aplikacji na komputerze użyj oficjalnej strony aplikacji z której chcesz 

korzystać - w przypadku urządzeń mobilnych wybierz oficjalny sklep, 

5) upewnij się, że łączysz się z platformą do prowadzenia lekcji on-line w sposób prawidłowy 

i niepociągający za sobą dodatkowych kosztów - sprawdź, czy nie dokonujesz połączenia 

telefonicznego, które jest dodatkowo płatne, 

6) określ zasady prowadzonych przez Ciebie lekcji i poinformuj o nich uczniów oraz ich 

rodziców/opiekunów prawnych, w tym zwłaszcza: 

- kto i kiedy może zabierać głos, 

-  kto i kiedy może prezentować swoje materiały podczas lekcji, 

- co zrobić na wypadek problemów technicznych, 

- czy można podczas lekcji komunikować się w prywatnych czatach lub używać 

innych form komunikacji, 

- jak zorganizować sobie najbliższe otocznie w czasie lekcji on-line z poszanowaniem 

prywatności (jak ustawić kamerę, żeby nie obejmowała zbyt dużej przestrzeni, kiedy 

włączyć, a kiedy wyciszyć mikrofon), 

- kto może uczestniczyć w lekcji lub przysłuchiwać się jej, żeby zapewnić 

poszanowanie dóbr osobistych osób w niej uczestniczących, 

- poinformuj o zakazie nagrywania lekcji lub jej fragmentów, utrwalania wizerunków 

osób, w niej uczestniczących, umożliwiania udziału w lekcji osób spoza klasy, 

7) jeśli masz wgląd do czatów, poinformuj o tym uczniów i ich rodziców/opiekunów 

prawnych, 

8) nie nagrywaj lekcji on-line, chyba że odbywa się to za zgodą i wiedzą dyrektora szkoły, 

wszystkich osób biorących w niej udział lub rodziców/opiekunów prawnych uczniów i 

każdorazowo wskaż moment, w którym rozpoczyna się i kończy nagrywanie, 

9) jeśli dopuszczalne jest nagrywanie lekcji on-line, ustal z dyrektorem szkoły, a także 

poinformuj uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych o tym, do jakich celów nagranie 

będzie wykorzystywane, kto będzie miał do niego dostęp, jak długo będzie przechowywane i 

kiedy zostanie zniszczone, 

10) ustaw kamerę w taki sposób, aby nie obejmowała zbyt dużego obszaru, wydziel 

stanowisko pracy w taki sposób, by w zasięgu kamery nie pozostawały osoby trzecie lub 

zbędne przestrzenie, zbędne przedmioty - przed rozpoczęciem lekcji on-line sprawdź, co jest 



widoczne w "oku kamery", uprzedź domowników o tym, że będziesz prowadzić lekcje on-line 

i poproś, aby nie wchodzili w obszar dostępny dla kamery, 

11) korzystaj z dedykowanej klasy - jednorazowo powinna być określona lista osób, do 

których wysłany zostanie link z zaproszeniem do wzięcia udziału w lekcji lub zdefiniowany 

na stałe dostęp do poszczególnych lekcji jako uprawnionych użytkowników, 

12) jeśli wysyłasz link do lekcji, wysyłaj go tylko na adresy z e-dziennika 

uczniów/rodziców/administratora danej klasy, 

13) poinformuj uczniów, że linki do lekcji on-line lub dostęp do poszczególnych klas 

otrzymują indywidualnie i nie powinni ich przekazywać lub w jakikolwiek inny sposób 

udostępniać, 

14) dla uniknięcia błędów komunikacyjnych i w celu weryfikacji uczestnictwa w lekcji on-

line, zaleć uczniom, aby identyfikowali się przy pomocy imienia i nazwiska lub imienia i 

pierwszej litery nazwiska (nie zgadzaj się na pseudonimy lub losowe nazwy), pamiętaj, że 

każdy uczeń powinien korzystać z własnego konta, zarejestrowanego na znany nauczycielowi 

adres e-mail co pozwoli na szybką identyfikację, 

15) pamiętaj, że zawsze możesz korzystać z opcji wykluczenia z lekcji on-line osób innych 

niż uczniowie, 

16) korzystaj z najbardziej aktualnej wersji aplikacji do prowadzenia lekcji na odległość, jeśli 

masz problem aktualizacją oprogramowania, skontaktuj się ze szkolnym informatykiem 

17) regularnie sprawdzaj treści udostępnione na czacie klasy (pliki i treści multimedialne), 

18) jeśli korzystanie z platformy do wideokonferencji wymaga logowania, używaj innego 

hasła, niż wykorzystywane przez Ciebie w innych usługach. 

Zasady prowadzenia lekcji on-line: 

1) wchodząc do pokoju wideokonferencyjnego, wyłącz mikrofon i kamerę (włączysz je jak 

będzie to potrzebne), 

2) ogranicz do niezbędnych dane osobowe, którymi się posługujesz, 

3) zadbaj o prywatność uczniów, jeśli w zasięgu kamery pojawiają się osoby lub przedmioty, 

które nie powinny się tam znajdować lub zagrażające dobrom osobistym, zareaguj - poproś o 

inne ustawienie kamery, usunięcie zbędnych przedmiotów, zasugeruj opuszczenie lekcji przez 

osobę postronną, niesubordynację zgłaszaj dyrektorowi szkoły, 

4) jeżeli to możliwe, korzystaj z opcji zamazywania tła - tak, aby uczestnicy lekcji on-line nie 

widzieli Twojego otoczenia i zachęcaj do korzystania z tej opcji uczniów uczestniczących w 

lekcji, o ile taka opcja jest dla nich dostępna, 

5) pamiętaj o wyciszaniu mikrofonu wówczas, gdy uczestnik lekcji nie uczestniczy w 

konwersacji  (jeśli aplikacja, z której korzystasz umożliwia sygnalizowanie chęci zabrania 

głosu przez wybranie ikony podniesionej ręki, poinformuj o tym uczniów i zaleć jej 

stosowanie), 

6) zarządzaj opcjami udostępniania ekranu - upewnij się, że osoby postronne nie mają dostępu 

do Twojego ekranu, przed udostępnieniem swojego ekranu uczestnikom lekcji on-line, 

zamknij wszystkie okna, tak, aby nie mieli oni do nich wglądu, 

7) nie udostępniaj danych osobowych, do których dostęp powinien być ograniczony 



wyłącznie do upoważnionego personelu placówki, za pomocą czatu, który jest dostępny 

wszystkim uczestnikom lekcji on-line, lub, który może być przeglądany przez 

nieupoważnione osoby, 

8) nie poruszaj spraw indywidualnych dotyczących poszczególnych uczniów na forum lekcji 

on-line, 

9) jeśli jest taka możliwość, zablokuj korzystanie z prywatnych czatów w trakcie lekcji,       

10) pamiętaj, że w czasie pracy własnej jesteś dostępny dla uczniów na stałym linku Skype 

dla danego przedmiotu lub klasy, służąc radą i pomocą w rozwiązywaniu zadań, wyjaśnianiu 

lekcji. 

Zasady postępowania po zakończeniu lekcji on-line: 

1) po zakończonej lekcji wyłącz mikrofon i kamerę, 

2) upewnij się, że spotkanie on-line jest zakończone, a aplikacja do lekcji on-line zamknięta, 

3) sprawdź, czy program do telekonferencji nie działa w tle, 

4) pamiętaj o cyklicznym przeglądaniu treści udostępnianych na czatach i innych 

dostępnych w oprogramowaniu pod kątem ochrony danych osobowych oraz 

poszanowania dóbr osobistych. 

III. Regulamin lekcji on-line   

 

ZASADY ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW 

Szkoły Podstawowej  im. Świętej Jadwigi – Królowej w Dulowej 

Postanowienia ogólne: 

1. Lekcje online odbywają się z wykorzystaniem narzędzi do wideokonferencji i aplikacji do 

nauki na odległość.                                                                                                                               

2. Nauczyciel przesyła link do udziału w lekcji poprzez wiadomość w dzienniku 

elektronicznym.                                                                                                                                        

3. Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest udostępnianie otrzymanego linku osobom 

spoza danej klasy.                                                                                                                                 

4. Zabronione jest używanie przez ucznia podczas zajęć online pseudonimów lub nicków, 

które uniemożliwiają nauczycielowi rozpoznanie ucznia.                                                                            

5. Podczas dołączania do zajęć zalecane jest wpisywanie przez ucznia w miejscu nazwy 

użytkownika imienia i nazwiska lub imienia i pierwszej litery nazwiska.                                            

6. Podczas dołączania do zajęć uczeń powinien być widoczny i słyszalny (obowiązkiem jest 

włączona kamera i mikrofon w urządzeniu) w celu prawidłowej identyfikacji użytkownika. 

Jeżeli urządzenie, z którego korzysta uczeń, nie jest wyposażone w kamerę, rodzic/ prawny 

opiekun  powinien poinformować o tym fakcie nauczyciela prowadzącego zajęcia.                             

7. Jeżeli uczeń korzysta podczas zajęć online z konta rodzica, należy poinformować o tym 

fakcie nauczyciela prowadzącego zajęcia.                                                                                      

8. W zajęciach online nie mogą brać udziału rodzice/ prawni opiekunowie ani osoby 

postronne . 

Wyjątek stanowią rodzice/ prawni opiekunowie uczniów kl. I-III w sytuacjach wymagających 

pomoc w obsłudze technicznej danego połączenia. 

9. W sytuacji uzasadnionego podejrzenia, iż link do zajęć został udostępniony osobie 

postronnej, nauczyciel oraz uczestnicy spotkania mają obowiązek zerwać połączenie,                    

a prowadzący zajęcia informuje o sytuacji dyrektora szkoły.                                                              



10. Niedozwolone jest nagrywanie przebiegu zajęć, fotografowanie, wykonywanie tzw. print 

screenów (zdjęć ekranu), a także rozpowszechnianie, upublicznianie w internecie lub w inny 

sposób przebiegu zajęć i materiałów z lekcji.                                                                                        

11. W razie wystąpienia problemów technicznych z dołączeniem do zajęć on-line uczeń/ 

rodzic/ prawny opiekun powinien skontaktować się bezpośrednio z nauczycielem (poprzez e-

mail lub wiadomość w dzienniku elektronicznym).                                                                           

12. Lekcja on-line oraz praca własna odbywa się w czasie realnym trwania lekcji.                             

13. W czasie pracy własnej nauczyciel dostępny jest na stałym linku Skype dla danego 

przedmiotu lub klasy, służąc radą i pomocą w rozwiązywaniu zadań, wyjaśnianiu lekcji, 

sprawdzeniu pracy samodzielnej/ zadania domowego, aktualnego etapu pracy nad instrukcją. 

Uczniu! PRZED LEKCJĄ: 

1. Zadbaj o to, aby - w miarę możliwości - znaleźć w domu miejsce, w którym będziesz mieć 

odpowiednie warunki do nauki (cisza, brak rozpraszających bodźców).                                                      

2. Powiadom domowników o czasie rozpoczęcia i zakończenia lekcji.                                           

Poproś, by nie przeszkadzali Ci podczas jej trwania.                                                                               

3. Jeżeli posiadasz słuchawki (np. do telefonu), podłącz je do urządzenia, z którego będziesz 

korzystać podczas zajęć.                                                                                                                        

4. Wycisz telefon lub wyłącz przychodzące powiadomienia.                                                                 

5. Przygotuj potrzebne do lekcji materiały – na przykład: książki, zeszyty, zeszyty ćwiczeń, 

przybory do pisania, przygotowane prace, materiały wskazane przez nauczyciela.                              

6. Pamiętaj! Zajęcia rozpoczynamy punktualnie. 

PODCZAS ZAJĘĆ: 

1. Słuchaj wypowiedzi, wskazówek i instrukcji nauczyciela.                                                                

2. Wykonuj polecenia nauczyciela.                                                                                                         

3. Zajmuj się wyłącznie czynnościami związanymi z przebiegiem lekcji.                                           

4. Wyłącz komunikatory, aplikacje i strony internetowe, które nie są związane z przebiegiem 

zajęć.                                                                                                                                                  

5. Korzystaj z dostępnej podczas lekcji funkcji przesyłania wiadomości tekstowych (tzw. czat) 

tylko w celu komunikacji z nauczycielem lub grupą w sprawach związanych wyłącznie                            

z przebiegiem lekcji.                                                                                                                                

6. Słuchaj wypowiedzi innych uczestników zajęć – zgłoś chęć wypowiedzi i czekaj na 

udzielenie Ci głosu przez nauczyciela.                                                                                                       

7. Pozostań na swoim miejscu i zachowaj ciszę.                                                                                  

8. Odnoś się do innych z szacunkiem – używaj kulturalnego języka, przestrzegaj norm 

kulturalnej komunikacji.                                                                                                                 

9. Zgłaszaj nauczycielowi ewentualne problemy techniczne oraz trudności ze zrozumieniem 

omawianego materiału. 

 
 


