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Zespół Szkół i Placówek nr 1 w Bydgoszczy 

Szkoła Podstawowa nr 62 

Regulamin nauczania zdalnego prowadzonego za pośrednictwem komunikatorów 

internetowych w Zespole Szkół i Placówek nr 1 w Bydgoszczy 

 

1. Informacje wstępne: 

a. Podstawową formą komunikacji jest e-dziennik „Vulcan”: 

 Wszystkie tematy lekcji, frekwencja, uwagi oraz oceny uczniów są odnotowywane w 

e-dzienniku 

 Wszystkie polecenia zadań domowych są umieszczane w e-dzienniku w zakładce 

zadania domowe 

 Wszelka komunikacja z rodzicami i opiekunami prawnymi uczniów odbywa się 

poprzez wiadomości w e-dzienniku 

b. Plan lekcji – wyjaśnienia zapisów: 

 T – lekcja on-line (nauczyciel jest na wizji) 

 S – praca samodzielna (uczeń rozwiązuje wyznaczone zadania, w razie konieczności 

kontaktuje się z nauczycielem, który jest dostępny dla uczniów podczas całej lekcji) 

 S/T – praca samodzielna z możliwością rozmowy lub połączenia on-line (uczeń 

rozwiązuje wyznaczone zadania samodzielnie, nauczyciel jest w kontakcie za pomocą 

ustalonych komunikatorów – np. e-dziennik, czat, teams) 

c. Zajęcia on-line są organizowane w aplikacji MS Teamsz pakietu MS Office 365 

 Zajęcia odbywają się w określonym zespole klasowym, na odpowiednich kanałach 

przyporządkowanych zespołowi jako przedmioty 

 Terminy, godziny zajęć on-line są zapisane w zakładce kalendarz 

 Bieżąca komunikacja z uczniami prowadzona jest na czacie i podczas 

zorganizowanego spotkania 

d. Stanowisko pracy ucznia: 

 Uczeń bierze udział w lekcji znajdując się przy biurku lub stole oraz siedząc na 

krześle w taki sposób, aby uniknąć wad postawy 

 Uczeń znajduje się w pokoju sam lub w obecności rodzina/opiekuna, który zachowuje 

ciszę. Rodzic pełni funkcje wspomagającą dla ucznia. 

2. Zachowanie podczas zajęć on-line: 

a. Uczeń zasiada punktualnie przed włączonym komputerem lub smartfonem 

zalogowany do aplikacji – komunikatora 

b. Uczeń wyłącza na swoim urządzeniu zbędne  podczas zajęć on – line aplikacje, a w 

miarę możliwości włącza funkcję wyciszającą dźwięki otoczenia  

c. Uczeń ma przygotowane: podręcznik do zajęć z danego przedmiotu, zeszyt ćwiczeń 

lub zeszyt przedmiotowy oraz inne materiały, jeżeli zostanie o to uprzednio 

poproszony przez nauczyciela 

d. Uczeń po powitaniu wyłącza mikrofon, kamera pozostaje włączona 

e. Uczeń nie nagrywa lekcji on-line. W przypadku nagrania lekcji on-line przez ucznia 

zostaną podjęte działania wyjaśniające, dotyczące naruszenia ochrony danych 

osobowych  
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f. Uczeń podczas zajęć spokojnie słucha nauczyciela i odpowiada na zadawane pytania, 

nie przeszkadza innym podczas wypowiedzi 

g. Uczeń podczas lekcji samodzielnie zabiera głos jedynie będąc wyznaczonym przez 

nauczyciela. W tym celu zgłasza chęć wypowiedzi na czacie lub klikając „rączkę”. 

h. Zabrania się w czasie lekcji on-line wyłączać mikrofony innych uczniów, komentować 

wypowiedzi, zakłócać tok lekcji. Niewłaściwe zachowanie będzie odnotowywane 

przez wpisanie uwagi negatywnej do e-dziennika.  

i. Postawa i zachowanie ucznia w czasie lekcji – on-line są elementem oceny 

zachowania.  

 

 

Rada Pedagogiczna, 28.08.2020r. 

 


