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Regulamin lekcji online – rodzice: 

W związku z obowiązkiem organizacji lekcji on-line i doświadczeniami z dotychczasowej pracy zdalnej 

zostaje wprowadzony regulamin, którego należy przestrzegać, aby lekcje przebiegały sprawnie 

i efektywnie. 

1. Aplikacja Discord służy do pracy nauczycieli z uczniami. 

2. Do kontaktu z nauczycielami służy rodzicom dziennik elektroniczny Librus. 

3. Możliwy jest także kontakt telefoniczny rodziców z nauczycielami (nie w trakcie 

prowadzonych zajęć, oprócz weekendów). 

4. Nauczyciele nie będą reagowali na próbę nawiązania rozmowy przez rodziców podczas zajęć 

z uczniami (lekcje, konsultacje itp.) 

5. Rodzice nie wchodzą w kadr podczas lekcji wideo. 

6. Rodzice nie włączają się do lekcji jeśli nie jest to absolutnie konieczne (pomoc dziecku 

w rozwiązaniu problemów technicznych). 

7. Rodzice nie hałasują podczas lekcji (głośne rozmowy przez telefon, głośno działający 

telewizor, sprzeczki itp.) 

8. Rodzice nie podpowiadają oraz nie rozwiązują zadań za dzieci w trakcie trwania lekcji. 

9. Rodzice są zobowiązani do zmobilizowania dziecka do udziału w zajęciach (np. do obudzenia 

dziecka odpowiednio wcześnie przed rozpoczęciem zajęć). 

10. Rodzice są zobowiązani zadbać o higienę pracy i odpoczynku dziecka (np. dziecko powinno 

zasiadać do pracy po śniadaniu). 

11. Rodzice są zobowiązani pomóc dziecku należycie przygotować wykorzystywany przez dziecko 

sprzęt komputerowy (dostęp do internetu, włączenie komputera i aplikacji Discord przed 

lekcją itd.). 

12. Rodzice są zobowiązani do informowania wychowawców o braku możliwości skorzystania 

przez dziecko z lekcji online. 

13. Uczniowie, którzy nie skorzystają z lekcji online są zobowiązani do zapoznania się z jej 

przebiegiem poprzez aplikację Discord ( #materiały, #praca domowa i #notatnik lub / oraz 

skontaktować się z nauczycielem – dzieci starsze samodzielnie, dzieci młodsze – za 

pośrednictwem rodzica). 

14. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za problemy techniczne pojawiające się po 

stronie sprzętu własnego ucznia. 

 

NAGRYWANIE LEKCJI ON-LINE/ZAJĘĆ ZDALNYCH 

1. Nagrywanie części lekcji online prowadzonych przez nauczyciela jest dopuszczalne 

w szczególnych okolicznościach i na szczególnych zasadach za zgodą nauczyciela. 

2. Zabronione jest rejestrowanie wypowiedzi i wizerunku dzieci (możliwość rejestrowania 

wypowiedzi i wizerunku dzieci dzieje się za zgodą ich rodziców, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 

ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, art. 23 i art. 24 ustawy z 23.04.1964 r. 

Kodeksu cywilnego).  

 

3. Zabronione jest rozpowszechnianie nagrania lekcji zdalnej, gdyż narusza to prawo do 

ochrony wizerunku oraz innych dóbr osobistych nauczyciela (Ustawa z 4 lutego 1994 r. o 
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prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.) - art. 

81.) 

 

W związku z tym, iż lekcje on-line wiążą się nierozerwalnie z interakcją z uczniami ustala się, iż 

nagrywanie lekcji online w Społecznej Szkole Podstawowej 101 w środowisku wirtualnym jest 

zabronione. Szkoła ma na celu ochronę wizerunku (w tym także głosu) uczniów i zastosowanie mają 

tutaj wspomniane wyżej szczególne okoliczności i zasady. 

 

Zalecenia techniczne: 

- komputer w miarę możliwości powinien być podłączony do routera przewodowo (unikamy 

połączeń WiFi ze względu na pogorszenie jakości przesyłu) 

- dbamy o to, aby w trakcie lekcji na urządzeniu nie były uruchomione żadne dodatkowe 

programy pobierające dane z internetu 

- w przypadku połączenia za pomocą sieci telefonii komórkowej sprawdzamy poziom 

wykorzystanego limitu transferu - po przekroczeniu limitu internet może znacząco spowolnić 

- należy zwrócić uwagę, aby urządzenie przebywało w możliwie maksymalnym zasięgu sieci. 

 

Zastrzegamy sobie prawo do dopisywania kolejnych punktów regulaminu, jeśli okaże się to konieczne 

lub będzie wynikać z zauważonych problemów czy ograniczeń w trakcie pracy zdalnej na zajęciach 

w środowisku wirtualnym. 


