
      II Tryb zdalny   obowiązujący od 20.12.2021 

a) uczeń: 

1. Ma włączoną kamerę, mikrofon, słuchawki na każdej lekcji online. W przypadku, gdy 
uczeń nie może włączyć kamery i mikrofonu, traktujemy to jako nieobecność. 

2. Ma obowiązek codziennie logować się na zajęcia w czasie rzeczywistym, zgodnym z 
planem lekcji.  

3. W trakcie lekcji online jest odpowiednio ubrany, nie spożywa posiłków, przestrzega 
zasad kultury i dobrego wychowania. 

4. Jest odpowiedzialny za stworzenie właściwych warunków w domu do pełnego udziału 
w lekcji. 

5. Nie może udostępniać osobom trzecim haseł swoich kont na dzienniku elektronicznym 
i platformie G- Suite ani kodów spotkań online. 

6. Ma zakaz nagrywania i rozpowszechniania treści, obrazów ze spotkań online. 
7. Ma obowiązek odsyłać terminowo zadane prace w sposób omówiony z nauczycielem: 

zadanie domowe - Librus lub oddaj zadania G-Suite. 
8. Oddaje prace wykonane samodzielnie, czytelnie, we właściwy sposób (bez 

wykorzystywania innych narzędzi niż te z G-Suite).  
 

b) nauczyciele 
1. Nauczyciele w miarę potrzeb modyfikują plany nauczania, dostosowując treści w nich 

zawarte do możliwości nauczania na odległość. 
2. Podstawowymi narzędziami komunikacji w nauczaniu zdalnym są dziennik 

elektroniczny Librus oraz platforma G- Suite. 
3. Nauczyciele logują się do systemu Librus w dniu swojej pracy i realizują zajęcia 

zgodnie z planem lekcji łącząc się z uczniami na video. Po wyjaśnieniu sposobu pracy 
i jej sprawdzenia można skrócić spotkanie na kamerkach. Materiały do pracy zdalnej 
na dany dzień powinny zostać wysłane nie później niż czas rozpoczęcia danej lekcji 
zgodnie z planem.  

4. Nauczyciele realizują zajęcia online wyłącznie na swoich planowych lekcjach.  
5. Nauczyciele mają włączoną kamerę, mikrofon, słuchawki na każdej lekcji online. 
6. Pojedyncza lekcja online nie może przekroczyć 45 minut.  

Blok zajęć dwugodzinnych nie może przekroczyć 90 minut. 
7. Sprawdziany i kartkówki należy zaplanować i zapisać w terminarzu Librus w terminach 

ustalonych w WSO. 
 

c) rodzice 

1. Rodzice współpracują ze szkołą w ramach zdalnego nauczania. 

2. Do realizacji zdalnego nauczania rodzice ucznia zapewniają odpowiednie warunki i 

sprzęt (komputer, kamera, mikrofon, słuchawki) oraz dbają o bezpieczeństwo cyfrowe 

dziecka. 

3. Rodzice mają obowiązek powiadomienia wychowawcy o braku możliwości 

realizowania nauczania  zdalnego przez dziecko z powodów technicznych. 

4. Rodzice mają obowiązek powiadomienia wychowawcy o braku możliwości 

realizowania nauczania  zdalnego przez dziecko z powodu choroby. 


