
REGULAMIN PRACY ZDALNEJ 

DLA UCZNIÓW 

 

Organizacja zajęć: 

 lekcje odbywają się w formie  grupowej; prowadzone są przez nauczyciela 
za pośrednictwem sieci Internet, 
 

 zajęcia rozpoczynają się zgodnie z harmonogramem/ planem lekcji  umieszczonym na stronie 
szkoły, 
 

 uczeń jest oceniany za prace domowe, aktywność, odpowiedzi, testy on-line oraz inne 
aktywności ustalone w porozumieniu z nauczycielami poszczególnych zajęć,  
 

 uczeń ma obowiązek udziału w zajęciach on -line,  brak możliwości technicznych do udziału w 
zajęciach np. brak komputera, brak dostępu do Internetu uczeń zgłasza do sekretariatu szkoły 
i/lub do wychowawcy, 
 

 uczestnictwo uczniów w zajęciach potwierdza nauczyciel odnotowując obecność/nieobecność 

w dzienniku elektronicznym. Sposób i termin usprawiedliwiania nieobecności uczniów określa 

Statut szkoły. 

 

Obowiązki ucznia: 

 uczeń zgłasza gotowość do zajęć, posługując się imieniem i nazwiskiem, 
nie loginem/pseudonimem (uczniowie, których nauczyciel nie będzie mógł zidentyfikować, 
nie będą dopuszczani do lekcji), 
 

 w trakcie lekcji uczeń wykonuje polecenia nauczyciela,  
 

 

 uczeń może zadawać pytania nauczycielowi zarówno podczas połączenia on-line jak 
i w sytuacji natrafienia na trudności podczas pracy w domu (za pośrednictwem np. dziennika 
elektronicznego), 
 

 uczeń ma obowiązek brać aktywny udział w lekcjach i przestrzegać ustalonych zasad, 
 

 

 w czasie lekcji uczeń, w miarę możliwości, przebywa sam w pomieszczeniu i w skupieniu 
uczestniczy w zajęciach; jeśli sprzęt, którego używa wyposażony jest w kamerę, powinien ją 
włączyć w celu identyfikacji, 
 

 nagrywanie i rozpowszechnianie zajęć on-line bez zgody autora jest prawnie zabronione,  
 

 

 udostępnianie materiałów przygotowanych przez nauczycieli odbywa się tylko 
w obrębie oddziału, 
 



 udostępnianie loginów osobom trzecim, umożliwianie osobom nie będącym uczniami oddziału 
udziału w zajęciach jest zabronione,  
 

 

 uczeń zgłasza usterki techniczne nauczycielowi prowadzącemu zajęcia on-line,  
 

 podczas zajęć uczeń przestrzega etykiety, m.in. nie wypowiada i nie umieszcza w konwersacji 
złośliwych komentarzy, nie używa wulgaryzmów, kulturalnie wyraża swoje opinie, nie 
umieszcza treści, które nie związane są z tematyką zajęć,  
 

 w trakcie lekcji uczeń nie spożywa posiłków, nie pije napojów, nie żuje gumy.  


