
REGULAMIN NAUCZANIA ZDALNEGO 
 W SZKOŁACH SPOŁECZNYCH STO 
PROWADZONYCH PRZEZ SKT NR 93  

W MIKOŁAJKACH 
 
 

1. Nauczanie na odległość realizowane jest za pomocą dostępnych kanałów 

komunikacji i wymiany informacji. 

2. Nauczyciele oraz uczniowie (rodzice) powinni dołożyć należytej staranności w 

celu zapewnienia środków technicznych umożliwiających realizację nauki 

zdalnej. 

3. Rodzice w miarę swoich możliwości powinni zapewnić warunki sprzyjające 

nauce i niezakłócające przebiegu zajęć online. 

4. Zajęcia odbywają się wg aktualnego planu zajęć podanego w Librusie. 

5. Zajęcia odbywają się w godzinach od 8.10 do 15.00 z uwzględnieniem przerw. 

6. Nauczyciel zapisuje temat lekcji w dzienniku elektronicznym  oraz sprawdza 

obecność uczniów. Sprawdzanie obecności ma charakter informacyjny dla 

nauczyciela prowadzącego zajęcia i wychowawcy. Uczeń, który nie 

uczestniczący w lekcji online ma obowiązek uzupełnienia wiedzy 

przekazywanej w trakcie tej lekcji poprzez inne kanały wymiany informacji. 

7. Nauczyciel może przydzielać prace do samodzielnego wykonania. 

8. Uczniowie, którzy nie korzystają z lekcji online otrzymują materiały w wersji 

elektronicznej lub papierowej od nauczyciela prowadzącego dany przedmiot. 

9. Przydzielając uczniom zadania do wykonania nauczyciel musi wykazywać 

racjonalne podejście i wziąć pod uwagę możliwości samodzielnego wykonania 

zadania przez ucznia pod względem stopnia trudności oraz terminu wykonania 

zadania. 



10. Wszelkie formy przechwytywania obrazu i dźwięku, utrwalania, powielania i 

rozpowszechniania, oraz powielania i rozpowszechniania autorskich 

materiałów nauczycieli bez zgody prowadzącego są kategorycznie zabronione. 

11. Uczniowie nie mogą korzystać z innych aplikacji i gier podczas lekcji online.  

12. Uczeń na lekcjach online musi być identyfikowany poprzez swoje imię i 

nazwisko (nie wolno posługiwać się tzw.nickiem). 

13. Wyłączenie mikrofonu i/lub kamery bez pozwolenia nauczyciela będzie 

traktowane jako samowolne wyjście z klasy z odpowiednim wpisem w 

uwagach w Librusie. 

14. Wylogowanie się podczas lekcji online będzie traktowane jako nieobecność 

na zajęciach. 

15. Nauczyciel może oceniać pracę uczniów również w trakcie i na podstawie 

przeprowadzonej lekcji online. 

16.Prace uczniów oceniane są zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem 

Oceniania. 

17. Podstawowym kanałem komunikacji między dyrekcją, nauczycielami i 

uczniami jest dziennik elektroniczny Librus. Wszystkie strony nauczania 

zdalnego powinny regularnie sprawdzać informacje przekazywane tą drogą. 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 
 

Mikołajki, 25 marca 2020 

 


