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Załącznik nr 2 

do Zarządzenia nr 18 
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1  

im. Janusza Korczaka w Zdzieszowicach  
z dnia 26 października 2020 roku 

 

 

REGULAMIN  ZAJĘĆ  ONLINE  

           w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Zdzieszowicach 

I. Informacje wstępne: 

1. Udział uczniów w zajęciach online stwarza możliwość realizacji bieżących treści podstawy 

programowej przy wsparciu nauczyciela. 

2. Udział uczniów w zajęciach jest obowiązkowy, organizowany zgodnie z dotychczas 

obowiązującym planem lekcji. Nauczyciel sprawdza obecność uczniów na zajęciach. 

3. Lekcje online są prowadzone na platformie Teams.  

4. Celem zajęć online jest: 

 wspieranie ucznia w trudnościach, wsłuchanie się w ich potrzeby, budowanie relacji, 

 wspieranie i rozbudzanie motywacji ucznia, 

 wyjaśnianie bieżących problemów przedmiotowych i wychowawczo – opiekuńczych, 

 realizacja treści podstawy programowej. 

II. Zachowanie podczas zajęć 

1. Nauczyciel informuje uczniów o zasadach obowiązujących w czasie zajęć online. 

2. Uczeń łączy się z nauczycielem punktualnie, zgodnie z planem lekcji. 

3. Każdy uczestnik spotkania dba o swój wizerunek zewnętrzny. 

4. W czasie trwania zajęć online uczeń ma włączoną kamerę i mikrofon, co umożliwia 

prawidłową realizację zajęć. 

5. Uczeń przygotowuje się do zajęć zgodnie ze wskazówkami nauczyciela. 

6. W czasie trwania spotkania obowiązują zasady kultury osobistej i dobrej komunikacji. 

7. Zajęcia online wymagają skupienia, szanujemy swój czas i koncentrujemy się na tym, co 

dzieje się na zajęciach. 

8. Jeśli na wirtualne zajęcia dostanie się osoba spoza klasy, nauczyciel korzysta z narzędzia 

wykluczenia poprzez zablokowanie go. Każdy taki incydent powinien zostać zgłoszony 

dyrektorowi szkoły. 

III. Warunki techniczne 

1. Zajęcia są prowadzone w aplikacji Teams w programie OFFICE 365 . 

2. Przed każdymi zajęciami uczestnicy wyłączają wszystko, co mają na komputerze lub 

komórce - to co się dzieje w tle może przeszkadzać i rozpraszać. 

3. Zajęć nie wolno nagrywać, fotografować, robić print screenów i upubliczniać. 

4. W przypadku nagrania lekcji online przez ucznia zostaną podjęte działania wyjaśniające, 

dotyczące naruszenia ochrony danych osobowych. 

IV.   Stanowisko pracy 

1. Uczeń bierze udział w zajęciach zajmując miejsce przy biurku lub stole zgodnie 

z zasadami dbałości o właściwą postawę ciała. 

2. W czasie trwania spotkania online każdy uczestnik dba o zachowanie ciszy w swoim 

otoczeniu.  

 

 


