
Regulamin nauki zdalnej w Szkole Podstawowej nr 2 

im. Bohaterów Monte Cassino w Kętach 

 

§1. Postanowienia ogólne 

 

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania z usługi Microsoft 
Office 365 dla edukacji w Szkole Podstawowej nr 2 im. Bohaterów Monte 
Cassino w Kętach. 

Korzystanie przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bohaterów Monte 
Cassino  w Kętach w kontaktach z nauczycielami z aplikacji Microsoft związane 
jest  z obowiązkiem  nauki zdalnej wprowadzonej  przez MEN. 

1. Prowadzenie zajęć: 
 Zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej w klasach 4-8 odbywają się w czasie 

rzeczywistym zgodnie z planem lekcji. Zajęcia odbywają się poprzez 
aplikację TEAMS oraz mobidziennik . 

 W klasach 1-3 wychowawcy oraz pozostali nauczyciele ustalają plan zajęć 
dostosowany do możliwości, w tym umiejętności informatycznych uczniów 
(w porozumieniu z rodzicami wychowawca ustala czas codziennego 
spotkania na żywo w aplikacji Teams – czas spotkania zależy od potrzeb  
i możliwości dzieci. Pozostałe zajęcia z wychowawcą są prowadzone przy 
wykorzystaniu mobidziennika oraz kontaktu telefonicznego). Język 
angielski oraz religia w klasach 1-3 są prowadzone zgodnie z ustaleniami 
nauczycieli przedmiotu, wychowawcy i rodziców. 

 
2. Zajęcia rewalidacyjne, zajęcia wyrównawcze, pozostałe zajęcia z zakresu 
udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywają się zdalnie lub 
stacjonarnie, zgodnie z ustalonym planem. 
3. Za organizację lekcji online odpowiada nauczyciel danego przedmiotu. 
4. Lekcja przed komputerem powinna trwać  około 25-30 minut, zaś pozostały do 
końca lekcji czas może stanowić praca własna uczniów, w trakcie której nauczyciel 
pozostaje na platformie do dyspozycji uczniów. 
5. W czasie lekcji zdalnych nauczyciele odnotowują tematy oraz frekwencję na 
bieżąco  w mobidzienniku.  
6. Uczniowie uczestniczą w zajęciach punktualnie. Są do nich przygotowani – mają 
zeszyty i pomoce dydaktyczne oraz włączone głośniki, mikrofony oraz kamery, 
chyba że nauczyciel poprosi o ich wyłączenie.  



7. Brak kontaktu z uczniem podczas lekcji traktowany jest jako nieobecność. 
9. Podczas trwania lekcji online wpisy dokonywane przez uczniów mogą 
dotyczyć tylko tematu lekcji. 
10. Zabrania się umieszczania komentarzy i wpisów oraz podejmowania innych 
działań, które mogą zakłócać przebieg lekcji. 
11. Zabrania się nagrywania wizerunku osób biorących udział w lekcji, 
rozpowszechniania go i udostępniania osobom trzecim. 
12. Zabrania się udostępniania i rozpowszechniania plików, zdjęć, nagrań 
 i innych materiałów wykorzystywanych w czasie lekcji osobom trzecim. 
13. O nieobecności ucznia na lekcji zdalnej informuje rodzic/prawny opiekun przez 
mobidziennik, podając przyczynę nieobecności ucznia. 
14. W czasie nauczania zdalnego ocenianie postępów w nauce odbywa się 
zgodnie z PZO. 
15. W przypadku nieobecności nauczyciela lekcja zdalna może zostać odwołana 
przez wicedyrektora. 
16. O wszelkich zmianach związanych z panującą sytuacją na bieżąco informować 
będą wychowawcy oddziałów lub dyrekcja szkoły poprzez stronę szkoły  
i mobidziennik. 
 17. Administrator ma prawo: 
• Zgłaszać wychowawcom i Opiekunom niewłaściwe korzystanie z konta 
Użytkownika, usuwać dane, które są niezgodne z tym Regulaminem. 
• Monitorować działania usługi i reagować na nieprawidłowości w Usłudze, 
informować Użytkowników o możliwych problemach związanych z działaniem 
usługi, udzielać pomocy Użytkownikom w sprawach związanych z korzystaniem  
z konta.  
 

 

§2. Prawa i obowiązki ucznia 
Uczeń ma prawo:  
1. Korzystania z Usługi, o której mowa w § 1 niniejszego regulaminu; 
2. Prywatności danych przechowywanych na serwerze. 
Uczeń ma obowiązek:  
1. Przestrzegania niniejszego regulaminu; 
2. Podporządkowywania się zaleceniom administratora serwera: 
a) dbania o ochronę dostępu do własnego konta (nie podawać hasła do konta, 
ani nie udostępniać konta osobom trzecim itp.), 
b) natychmiast zgłaszać znalezione nieprawidłowości w systemie, 
c) używać bezpiecznych haseł; 
3. Przed każdymi zajęciami wyłączania wszystkiego, co ma na komputerze lub 
komórce. To, co dzieje się w tle, może po prostu rozpraszać i przeszkadzać  
w zajęciach; 

https://cloud1i.edupage.org/cloud?z%3ADMd96WN8jzti0t1skU43SJaSMjFFDEFAbNhgarddl%2Fd0pLo%2B22OW79OXU2ItClvL#page=7
https://cloud1i.edupage.org/cloud?z%3ADMd96WN8jzti0t1skU43SJaSMjFFDEFAbNhgarddl%2Fd0pLo%2B22OW79OXU2ItClvL#page=7


4. Nie odzywania się do innych wulgarnie, nie wyśmiewania innych, nie 
krytykowania, nie obrażania; 
5. Logowania się zawsze swoim imieniem i nazwiskiem, nie może podszywać się 
pod nikogo innego oraz zmieniać nicków w czasie lekcji; 
6. Dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników lekcji nie podawania nikomu 
spoza klasy hasła dostępu do zajęć. Link i hasło do lekcji online jest indywidualne 
dla każdej klasy; 
7. Zaniechania nagrywania, fotografowania, robienia print screenów 
 i upubliczniania wszystkiego, co się dzieje w Usłudze. Złamanie tej ważnej 
zasady wiąże się nie tylko wykluczeniem z lekcji, ale też z konsekwencjami 
prawnymi; 
8. Zabierania głosu na zajęciach w kolejności ustalonej przez nauczyciela, który 
prowadzi zajęcia – uczeń może zgłosić się do odpowiedzi; 
9. Nie podnoszenia głosu na innych uczestników. Ani mówiąc przez komunikator, 
ani w trakcie aktywności na forach -NIE PISZ CAPS LOCKIEM; 
10. Uczestniczyć w zajęciach online ze skupieniem. Szanować swój czas 
 i koncentrować się na tym, co dzieje się na zajęciach. Jeśli zajęcia będą 
zakłócane, nauczyciel może wyciszać klasę i dać dostęp do mikrofonu tylko 
wskazanym uczniom. 
11. Uczeń nie może organizować spotkań ,  a jedynie uczestniczyć w  tych 
organizowanych przez nauczyciela. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy uczeń 
organizuje spotkanie na wyraźną prośbę uczącego ( np. w czasie pracy  
w grupach). 
12. W czasie spotkania komunikuje się na czacie tylko zgodnie z poleceniem 
nauczyciela. 
13. Platforma Teams służy jedynie do celów edukacyjnych, nie towarzyskich. 
14. Obowiązkiem uczestnika spotkania jest, po zakończonym spotkaniu  
( naciśnięcie czerwonej słuchawki), rozłączenie się i opuszczenie spotkania na 
wyraźne polecenie nauczyciela. 
15. Uczestnictwo uczniów w zajęciach lekcyjnych jest obowiązkowe. 
16. Zachowanie ucznia w czasie zajęć na platformie Teams podlega ocenie. 

 
§3. Do czynności zabronionych w szczególności należą: 

                     
• Ujawnianie hasła i dopuszczanie do korzystania z usługi osób trzecich. 
• Podejmowanie działań mogących zakłócić działanie Usługi. 
• Tworzenie prywatnych zespołów w aplikacji Teams (bez polecenia nauczyciela 
prowadzącego zajęcia). 
• Wykorzystywanie aplikacji Teams jako prywatnego video komunikatora poza 
lekcjami online. 
• Udostępnianie treści objętych prawami autorskimi. 



• Udostępnianie lub przechowywanie treści zabronionych prawem. 
• Wykorzystywanie Usługi do rozpowszechniania materiałów zakazanych 
przepisami prawa.  
 

§4. Postanowienia końcowe. 
 
 
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego działania mogą być 
monitorowane przez procesy administracyjne mające na celu kontrolę aspektów 
związanych z bezpieczeństwem, optymalizacją wydajności, ogólną konfiguracją 
systemu, rozliczeniem i wykorzystaniem zasobów. 
 
 Powyższe wynika z obowiązujących przepisów RODO oraz ustawy o prawach 
autorskich i prawach pokrewnych, a złamanie regulaminu w kwestii udostępniania 
wizerunku i nagrań grozi odpowiedzialnością karną i cywilną.  

 
 

 

 
  

  

  

  

  


