
 

 

Regulamin lekcji zdalnych 

w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim 

 

1. Nauczanie zdalne prowadzone jest z wykorzystaniem platformy Classroom oraz Google Meet, a także 

innych wskazanych przez nauczyciela narzędzi edukacji zdalnej. 

2. Lekcje on-line trwają maksymalnie 30 minut (z wykorzystaniem monitora), pozostałe 15 minut 

przeznaczone jest na pracę indywidualną ucznia lub konsultacje z nauczycielem. Udział w lekcjach jest 

obowiązkowy. 

3. Zajęcia prowadzone są zgodnie z tygodniowym planem zajęć i rozpoczynają się punktualnie. Lista 

obecności może być sprawdzana w dowolnym momencie trwania zajęć. 

4. Nieobecność ucznia na zajęciach on-line jest odnotowywana w e-dzienniku. Może być usprawiedliwiona 

przez rodzica w ciągu 2 tygodni. 

5. Uczeń zobowiązany jest do przygotowania odpowiednich przyborów do zajęć (np. podręcznika, zeszytu, 

ćwiczeń itd.), a także do zapoznania się z materiałami przesłanymi przez nauczyciela drogą elektroniczną. 

6. Podczas lekcji on-line uczeń powinien być słyszany i w miarę możliwości widziany przez nauczyciela – 

obowiązek posiadania mikrofonu i ewentualnie kamery.  

7. Uczeń jest zobowiązany do wykonywania poleceń nauczyciela, przesyłania na platformę classroom 

zadawanych prac w wyznaczonych terminach, prowadzenia zeszytu, aktywnego udziału w zajęciach. 

8. Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić print screenów, upubliczniać linku do zajęć osobom 

nieupoważnionym, rozpowszechniać czyjegoś wizerunku bez jego zgody. Łamanie tych zasad może grozić 

konsekwencjami prawnymi. 

9. Chmura i związane z nią narzędzia, ekran czy czat to miejsca nauki, obowiązuje zasada wzajemnego 

szacunku. 

10. Podczas e-lekcji wykorzystujemy efektywnie czas na pracę, naukę. Wszelkie inne urządzenia, strony, 

aplikacje, które mogą rozpraszać ucznia lub innych uczniów, powinny być wyłączone. 

11. Nauczyciele wpisują do dziennika elektronicznego planowane kartkówki, sprawdziany, duże prace, 

kontrolując ilość tych form w tygodniu (zgodnie ze statutem). 

12. Kontakt z nauczycielem poza lekcjami on-line możliwy jest w ustalonej formie, w czasie pracy szkoły, 

czyli w godzinach 8.00-16.00 (z wyłączeniem godzin zajęć z uczniami). 

13. Formy, metody pracy, sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów oraz wykorzystywane 

materiały i narzędzia dobiera nauczyciel w zależności od specyfiki przedmiotu oraz możliwości uczniów.   

14. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mogą wprowadzać zasady uszczegóławiające niniejszy 

regulamin. 


