
Regulamin lekcji zdalnych w Szkole Podstawowej nr 7 w Gliwicach. 

1. Zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej odbywają się w czasie rzeczywistym zgodnie 
z planem lekcji na platformie Classroom. 

2. Godziny rozpoczęcia lekcji są takie same, jak w warunkach szkolnych. 
3. Udział ucznia w lekcji jest obowiązkowy.  
4. W czasie zajęć sprawdzana jest obecność. Potwierdzeniem obecności ucznia na lekcji jest 

przywitanie się/potwierdzenie słowne po dołączeniu do wideokonferencji, w szczególnych 
sytuacjach - pisemne na czacie. 

5. Brak kontaktu z uczniem podczas lekcji, mimo że jest zalogowany, traktowany jest 
jako nieobecność. 

6. Obecność uczniów zostaje przeniesiona przez nauczyciela do e-dziennika. Każdą 
nieobecność ucznia na zdalnej lekcji rodzic powinien usprawiedliwić zgodnie z zapisem 
w Statucie szkoły. 

7. Uczniowie nieobecni na lekcji zdalnej zobowiązani są do zapoznania się z materiałem danej 
jednostki lekcyjnej oraz uzupełnienia braków - tak jak w przypadku nieobecności na lekcjach 
stacjonarnych. 

8. Lekcje zdalną rozpoczyna i kończy  nauczyciel.  
9. W czasie nauczania zdalnego ocenianie postępów w nauce odbywa się zgodnie z WSO. 
10. Odsyłanie przez ucznia wskazanych przez nauczyciela prac w ustalonym terminie, jest 

obowiązkowe. 
11. Nagrywanie lekcji, wykonywanie zdjęć lub screenów, upublicznianie ich jest zabronione. 
12. Uczeń nie może udostępniać linku do zajęć osobom spoza klasy. 
13. Zdjęcia profilowe/tła  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. 

14. Podczas zdalnej lekcji uczniowie zobowiązani są do: 
 punktualności 
 przygotowania: mają podręczniki, zeszyty oraz inne potrzebne przybory, włączone 

głośniki/słuchawki i kamery, przygotowane mikrofony, które włączamy lub wyłączamy 
mikrofon zgodnie z zaleceniem nauczyciela 

 przygotowania stanowiska do nauki zdalnej (biurko/stolik z komputerem, tabletem lub 
telefonem oraz miejsca do pisania, położenia książek, zeszytów i przyborów szkolnych) 

 kultury wypowiedzi i zachowania 
 odpowiedniego zachowania - nie jemy na lekcji 
 trzymania się ustalonych przez nauczycieli zasad 
 używania ikony „dłoni” kiedy chcą zabrać głos 
 systematycznego przygotowywania się do lekcji, w tym prowadzenia zeszytu 

przedmiotowego 
 używania czatu tylko na potrzeby lekcji 
 do odpowiedniego ubioru  
  niewłączania/niezapraszania innych domowników/osób do wypowiedzi/do udziału w lekcji 

on line 
 zgłaszania nauczycielowi wszelkich niepokojących sytuacji 

15. Łamanie regulaminu będzie skutkowało wpisaniem punktów ujemnych z zachowania. 
  

 


