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Zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach zdalnych obowiązujące 

w Społecznej Szkole Podstawowej nr 7 STO im. ks. prof. Józefa Tischnera 
w odniesieniu do ustalonych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz 
organizacji tych zajęć związanych z możliwością czasowego zawieszenia zajęć 

stacjonarnych 
 

Technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane podczas zajęć online  

1. Zajęcia w trybie zdalnym w Społecznej Szkole Podstawowej nr 7 STO im. ks. prof. Józefa 

Tischnera w Krakowie będą realizowane: 

a. na platformie edukacyjnej G-Suite, z wykorzystaniem zintegrowanych aplikacji Google 

tj. Gmail, Classroom, Meet, Chat, Kalendarz oraz narzędzi służących do przekazywania 

obrazu i dźwięku, 

b. z wykorzystaniem poczty elektronicznej na platformie G-Suite oraz dziennika Librus - do 

komunikacji zapewniającej wymianę informacji między nauczycielem, uczniem  

i rodzicem, 

c. przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, 

potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem lub wykonanie określonych 

działań, 

d. z wykorzystaniem materiałów wskazanych przez nauczyciela, w tym: podręczników,  

e-podręczników, kart pracy, prezentacji, filmów, zeszytów ćwiczeń, portali 

edukacyjnych, warsztatów, testów i quizów online. 

2. Za przygotowanie stanowiska pracy dla ucznia w domu, w tym: komputera, urządzeń audio-

wideo (kamery internetowej, głośników/słuchawek, mikrofonu), dostępu do internetu, 

odpowiadają rodzice. 

3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości uczestnictwa ucznia w lekcji zdalnej 

z powodów technicznych, w tym za niedziałający lub wolno działający internet. 
4. Każdy uczeń oraz nauczyciel posiada na platformie G-Suite indywidualne konto utworzone przez 

administratora wyznaczonego przez Dyrektora Szkoły. Konto ucznia kończącego szkołę zostaje 

skasowane. 

5. Login (e-mail) i hasło startowe podawane są uczniom przez administratora lub wychowawców. 

6. Uczeń/nauczyciel zmienia hasło startowe na własne przy pierwszym logowaniu.  

7. Wszelkie problemy z logowaniem do szkolnej platformy zdalnego nauczania zgłaszane są przez 

uczniów i nauczycieli przez e-dziennik bezpośrednio do administratora lub wychowawcy klasy.  

Zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach online 

Zasady bezpiecznego uczestnictwa uczniów i nauczycieli w zajęciach online w odniesieniu do 

ustalonych technologii informacyjno-komunikacyjnych, w celu ochrony swoich danych:  

1. Nie udostępniaj loginów i haseł innym osobom. 

2. Używaj silnych haseł i zmieniaj je średnio raz na miesiąc. 

3. Nie zapisuj haseł w aplikacjach webowych. 

4. Nie używaj tych samych haseł w różnych systemach informatycznych. 

5. Na bieżąco aktualizuj system operacyjny. 

6. Systematycznie aktualizuj programy antywirusowe. 

7. Regularnie skanuj komputer programem antywirusowym. 

8. Pobieraj oprogramowanie wyłącznie ze stron producentów. 

9. Nie otwieraj załączników z nieznanych źródeł dostarczanych poprzez korespondencję 

elektroniczną. 
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10. Zabezpieczaj sieci bezprzewodowe. 

11. Unikaj wchodzenia na nieznane czy przypadkowe strony internetowe. 

12. Nie loguj się do platformy edukacyjnej w przypadkowych miejscach z publicznych 

niezabezpieczonych sieci Wi-Fi. 

13. Wykonuj regularne kopie zapasowe. 

14. Nie umieszczaj w komputerze przypadkowo znalezionych nośników USB, może znajdować się 

na nich złośliwe oprogramowanie. 

15. Zabrania się udostępniania osobom nieuprawnionym linku oraz hasła do transmisji lekcji online. 

16. Korzystaj z materiałów pochodzących z bezpiecznych źródeł.  

17. Po zajęciach online wyloguj się z platformy wykorzystywanej podczas zajęć online oraz 

dziennika elektronicznego Librus.  

 

Ochrona wizerunku ucznia i nauczycieli podczas transmisji lekcji  

 

1. Wizerunek, w tym głos, każdego ucznia i nauczyciela uczestniczącego w transmisji lekcji jest 

prawnie chroniony. 

2. Zabronione jest nagrywanie lekcji, szczególnie zabronione jest nagrywanie postaci uczniów 

uczestniczących w lekcji, postaci nauczyciela oraz wypowiedzi uczniów lub nauczyciela. 

3. Zabronione jest wykonywanie zdjęć osób uczestniczących w lekcji bez ich zgody. 

4. Jedyną osobą uprawnioną do udziału w transmitowanych lekcjach jest uczeń. Nie jest 

dozwolony udział innych osób (w tym rodzeństwa, znajomych, rodziców itp.).  

5. 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 wiązać się z odpowiedzialnością prawną za naruszenie ochrony danych 

osobowych. 

Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć online 

1. Materiały edukacyjne niezbędne do realizacji zajęć będą zamieszczane przez nauczyciela na 

Classroom oraz wyświetlane w czasie wideokonferencji Meet - transmisji lekcji w czasie 

rzeczywistym.  

2. W czasie zajęć zdalnych uczniowie mogą korzystać z materiałów sprawdzonych i wskazanych 

przez nauczyciela, w tym: podręczników, zeszytów ćwiczeń, kart pracy, książek,  

e-podręczników, audycji, filmów, prezentacji multimedialnych, encyklopedii i słowników 

elektronicznych, programów edukacyjnych, warsztatów, testów i quizów online. 

3. Nauczyciele zobowiązani są do planowania zakresu treści nauczania ze szczególnym 

uwzględnieniem łączenia przemiennie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich 

użycia. 

Sposób potwierdzania uczestnictwa w zajęciach oraz sposób i termin 

usprawiedliwiania nieobecności uczniów  

1. Nauczyciel potwierdza uczestnictwo uczniów w zajęciach online w czasie wideokonferencji Meet 

odnotowując obecność i nieobecność w dzienniku elektronicznym Librus.  

2. Nieobecność ucznia na lekcji online, również spowodowana chwilowymi problemami z dostępem 

do internetu lub problemami technicznymi usprawiedliwia rodzic. 

3. Sposób i termin usprawiedliwiania nieobecności uczniów w czasie zajęć zdalnych określa Statut 

Szkoły. 
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Sposób monitorowania postępów uczniów  

oraz weryfikacji wiedzy i umiejętności podczas zajęć online  

1. W trakcie pracy zdalnej monitorowanie postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy  

i umiejętności uczniów, w tym również informowanie uczniów oraz rodziców o postępach ucznia 

w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach odbywa się zgodnie z zapisami w Statucie 

Szkoły oraz WO. 

2. Formy monitorowania postępów uczniów i weryfikacji ich wiedzy i umiejętności dostosowuje się 

do specyfiki przedmiotu oraz możliwości organizacyjno-technicznych uczniów i nauczycieli. 

3. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mają wpływu czynniki związane  

z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego lub internetu. 

4. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego kompetencji 

cyfrowych. Nauczyciel uwzględnia zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi 

informatycznych i dostosowuje poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania 

do możliwości psychofizycznych ucznia. 

5. Nauczyciele w pracy zdalnej udziela wskazówek technicznych, jak powinno zostać wykonane 

zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. 

6. Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, 

określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane  

w sposób prawidłowy lub zawiera błędy.  

Szczegółowe zasady organizacji zdalnych lekcji  

 

1. Transmisja lekcji zdalnej może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne oraz może 

obejmować całość lekcji lub jej część.  

2. Nauczyciel prowadzący transmisję lekcji może w uzasadnionych przypadkach przerwać 

transmisję i ją wznowić. 

3. Terminy lekcji zdalnych są ustawione w kalendarzu Google według szkolnego planu lekcji. 

4. Uczeń punktualnie dołącza do transmisji lekcji w Google Meet i oczekuje na zaakceptowanie jego 

udziału w lekcji przez nauczyciela. W przypadku spóźnienia może nie zostać dołączony do 

transmisji lekcji.   

5. Uczeń do lekcji online ma przygotowany zeszyt przedmiotowy, podręcznik, ćwiczenia, 

ewentualnie inne materiały wskazane przez nauczyciela. 

6. Uczeń przed każdymi zajęciami wycisza telefon oraz wyłącza wszystko, co może go rozpraszać 

podczas zajęć zdalnych np. gry, czaty, telewizor, radio. 

7. Podczas lekcji online uczniów obowiązują takie same zasady zachowania, jakie obowiązują  

w szkole w czasie zajęć stacjonarnych, w tym nie przerywa i zakłóca toku lekcji. 

8. Nauczyciel udziela głosu uczniom biorącym udział w transmisji lekcji. 

9. Uczeń nie spożywa posiłków w czasie lekcji online. 

10. Jeżeli uczeń nie przestrzega ustalonych zasad, nauczyciel ma prawo wpisać uwagę negatywną do 

dziennika Librus lub wyłączyć go z lekcji  

11. Obowiązkiem każdego ucznia jest przygotowanie się do lekcji online i aktywne w niej 

uczestniczenie (uczeń notuje, wykonuje zadania, odpowiada na zadane pytania, w przypadku 

wątpliwości i niezrozumienia materiału – pyta i prosi o wyjaśnienie).  

12. W trakcie lekcji online (wideokonferencji Meet) czat służy tylko do zaznaczania obecności, pytań 

do nauczyciela, udzielania odpowiedzi (w przypadku, gdy uczeń ma chwilowe problemy 

techniczne z mikrofonem). Na czacie zabrania się poruszać tematów niezwiązanych z lekcją.  

13. Lekcja w systemie nauki zdalnej trwa 45 minut: czas pracy z monitorami ekranowymi nie 

powinien przekraczać 30 minut.  

14. W przypadku nieobecności ucznia na lekcji online uczeń ma obowiązek uzupełnić wszystkie 

braki. 
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Ustalenia końcowe. 

1. Zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach zdalnych w odniesieniu do ustalonych technologii 

informacyjno-komunikacyjnych oraz organizacji tych zajęć związanych z możliwością 

czasowego zawieszenia zajęć stacjonarnych aktualizowane są na bieżąco przez Dyrektora Szkoły, 

po zasięgnięciu opinii nauczycieli/Zarządu. Zmiany ogłaszane są komunikatem. 

2. W sytuacjach nierozstrzygniętych decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły. 


