SZKOŁY SPOŁECZNE STO PROWADZONE PRZEZ SKT NR 93 W MIKOŁAJKACH

Regulamin prowadzenia transmisji lekcji
1.
Organizacja transmisji lekcji.
1.1. Kształcenie w szkole dla uczniów nieobecnych może być prowadzone w postaci transmisji lekcji.
1.2. Kształcenie poprzez transmisję lekcji w danym oddziale (klasie) odbywa się na podstawie decyzji
dyrektora i pod warunkiem, że ze wszystkimi rodzicami uczniów z tego oddziału (lub
pełnoletnimi uczniami) zawarta jest umowa obejmująca klauzulę o przetwarzaniu danych
osobowych podczas transmisji lekcji lub wyrażą oni osobną zgodę na przetwarzanie danych
osobowych podczas transmisji lekcji.
1.3. Transmisja prowadzona jest na żywo, w czasie rzeczywistym.
1.4. Zapis transmisji nie jest utrwalany.
1.5. Zabrania się udostępniania osobom nieuprawnionym linku oraz hasła do transmisji.
1.6. Transmisja lekcji może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne oraz może
obejmować całość lekcji lub jej część.
1.7. Nauczyciel prowadzący transmisję lekcji może w uzasadnionych przypadkach przerwać
transmisję i ją wznowić.
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Cele transmisji lekcji.
Transmisja lekcji ma ułatwić naukę w domu uczniom nieobecnym w szkole z powodu stanu
zdrowia uniemożliwiającego naukę w szkole, choroby lub kwarantanny.
Uczeń na bieżąco przerabia materiał dydaktyczny i zna tematykę zajęć, dzięki czemu nie
kumulują się zaległości edukacyjne.
Uczeń ma możliwość lepszego przygotowania się do kolejnych zajęć lekcyjnych.
Ogólne zasady udziału ucznia w transmisji lekcji.
W przypadkach ujętych w pkt. 2.1 rodzice mogą wystąpić do dyrektora szkoły o udział ucznia w
transmisji lekcji.
Uczestniczenie ucznia w transmisji lekcji nie jest uznawane za obecność w szkole.
Uczeń punktualnie dołącza do transmisji lekcji ustawionej w kalendarzu i oczekuje na
zaakceptowanie jego udziału w lekcji przez nauczyciela. W przypadku spóźnienia może nie zostać
dołączony do transmisji lekcji.
Warunki uczestnictwa ucznia w transmisji lekcji np. włączona kamera podczas całych zajęć lub
tylko przy rozpoczęciu zajęć, zostaną określone przez nauczyciela.
Uczeń przestrzega zasad zachowania obowiązujących w szkole, w tym nie przerywa toku lekcji.
Jeżeli uczeń chce zabrać głos zgłasza to podniesieniem ręki lub wpisaniem prośby o głos na
czacie.
Uczeń nie spożywa posiłków w czasie lekcji ani w żaden inny sposób nie zakłóca toku lekcji.
Jeżeli uczeń nie przestrzega ustalonych zasad, nauczyciel ma prawo wyłączyć go z lekcji.
Narzędzia transmisji lekcji.
W trybie transmisji lekcji nauczyciel i uczniowie korzystają ze środków komunikacji na odległość,
wybranych i dostarczonych przez szkołę, w tym środków służących do przekazywania obrazu i
dźwięku między klasą i domami uczniów.
Podstawowym kanałem komunikacji pomiędzy nauczycielem, uczniami i rodzicami jest dziennik
Librus, poprzez który przesyłane są wszystkie ważne decyzje i komunikaty.
Uczeń uczestniczący w transmisji lekcji otrzymuje od nauczyciela dane dostępu.
Za przygotowanie urządzenia do transmisji lekcji dla ucznia odpowiadają rodzice lub uczeń.
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Urządzenie do transmisji lekcji powinno być wyposażone w kamerę internetową, mikrofon oraz
głośniki lub słuchawki. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości uczestnictwa
ucznia w transmisji lekcji z powodów technicznych, w tym za niedziałający lub wolno działający
Internet.
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Ocenianie podczas transmisji lekcji.
Podczas transmisji lekcji uczniom uczestniczącym w zajęciach ze swoich domów nie mogą być
wystawiane oceny. Wyjątkiem mogą być indywidualne uzgodnienia pomiędzy nauczycielem,
rodzicami i uczniem (np. odrobienie pracy domowej).
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Ochrona wizerunku ucznia i nauczycieli podczas transmisji lekcji.
Wizerunek, w tym głos, każdego ucznia i nauczyciela uczestniczącego w transmisji lekcji jest
prawnie chroniony.
Zabronione jest nagrywanie lekcji, szczególnie zabronione jest nagrywanie postaci uczniów
uczestniczących w lekcji, postaci nauczyciela oraz wypowiedzi uczniów lub nauczyciela.
Zabronione jest wykonywanie zdjęć osób uczestniczących w lekcji bez ich zgody.
Jedyną osobą uprawnioną do udziału w transmitowanych lekcjach jest uczeń. Nie jest dozwolony
udział innych osób (w tym rodzeństwa, znajomych, rodziców itp.).
Niestosowanie się do zasad ochrony wizerunku uczestników lekcji, w tym upublicznienie
osobom trzecim lub w Internecie niezgodnie z prawem nagranego wizerunku ucznia lub
nauczyciela skutkuje karą określoną w statucie szkoły za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia,
w tym może skutkować skreśleniem z listy uczniów, oraz może wiązać się z odpowiedzialnością
prawną za naruszenie ochrony danych osobowych.
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Ustalenia końcowe.
Zasady transmisji lekcji aktualizowane są na bieżąco przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu
opinii nauczycieli/rady rodziców. Zmiany regulaminu ogłaszane są komunikatem w sposób
przyjęty w danej szkole.
Każdy członek społeczności szkolnej może zgłaszać do dyrektora szkoły propozycje mające na
celu usprawnienie transmisji lekcji.
W sytuacjach nierozstrzygniętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje dyrektor szkoły.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 października 2020 .

2

