
Regulamin zajęć  online 

realizowanych w ramach kształcenia na odległość  

w Szkole Podstawowej nr 75 im. Marii Konopnickiej w Warszawie  

 
1. O prowadzeniu zajęć  online decyduje indywidualnie nauczyciel danego przedmiotu, bądź zajęć.  

2. Zajęcia  online mogą być prowadzone wyłącznie za pośrednictwem narzędzia Google classroom - 

meet.  

3. Uczeń może uczestniczyć w zajęciach  online przy użyciu komputera, tabletu, ipada, smartphona 

(przez aplikację  na telefon google meet) itp.  

4. Nauczyciel ma obowiązek umieścić informacje o zajęciach online w Terminarzu w dzienniku Librus 

z 3 dniowym wyprzedzeniem. 

5.  Link do zajęć online  będzie każdorazowo  wysyłany uczniom na 10 minut przed spotkaniem. 

6. Przed każdymi zajęciami uczeń ma obowiązek wyłączyć  w domu wszystko, co mogłoby go rozpraszać 

i przeszkadzać w zajęciach.  

7. W zajęciach online uczestniczą wyłącznie  uczniowie danej klasy, zaproszeni przez nauczyciela.   

8. Uczeń uczestniczy w lekcji online logując się zawsze swoim imieniem i nazwiskiem (nie nickiem) – 

niedopuszczalne jest podszywanie się pod innych uczniów.  

9. Link i hasło do lekcji online jest generowane indywidualnie dla każdej klasy i zajęć.   

10. Dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników podczas zajęć online  nie należy podawać hasła dostępu 

do  zajęć nikomu spoza klasy. 

11. Zajęć online nie wolno nagrywać, fotografować, robić print screenów i upubliczniać. Złamanie tej 

zasady wiąże się z obniżeniem oceny z zachowania i konsekwencjami prawnymi. 

12. Podczas zajęć online uczniowie mają wyłączone mikrofony, a włączają je po wskazaniu przez 

nauczyciela.  

13. Podczas lekcji online uczniowie przestrzegają zasady,  że kiedy nauczyciel prowadzi zajęcia, 

uczestnicy słuchają tego co jest im przekazywane, nie rozmawiają między sobą, nie wymieniają 

wiadomości tekstowych z innymi uczniami. 

14. Jeśli uczeń ma pytanie do nauczyciela sygnalizuje to przez podniesienie ręki i wtedy nauczyciel 

udziela mu głosu. 

15. Uczeń który nie ma włączonej kamery, kontaktuje się z nauczycielem za pomocą czatu. 

16.  Uczestnicy zajęć online odnoszą się do siebie z szacunkiem i w sposób kulturalny.  

17.  W przypadku nieprzestrzegania zasad kulturalnego zachowania  uczeń  może otrzymać uwagę w 

dzienniku Librus, o może skutkować obniżeniem oceny z zachowania na koniec roku. 

18. Podczas prowadzenia zajęć online dopuszcza się korzystanie z narzędzi dostępnych w google meet.  

19. Po informacji nauczyciela o zakończeniu zajęć  online, wszyscy uczniowie bezzwłocznie opuszczają 

platformę, a nauczyciel  kończy transmisję. 

20. Nie dopuszcza się samodzielnego przebywania na platformie Google meet uczniów bez udziału 

nauczyciela. 
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