
Załącznik nr 6 do Protokołu Rady Pedagogicznej z dnia 15-10-2020 r. 

REGULAMIN  EDUKACJI  ZDALNEJ w I Liceum Ogólnokształcącym im. 

Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu 

 

I. Postanowienia Ogólne. 
1. Niniejszy regulamin powstał na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COWID – 19, 

określa zasady i warunki kształcenia na odległość dla Uczniów i Nauczycieli       

I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu. 

2. Administratorem danych przetwarzanych w ramach edukacji zdalnej jest 

Szkoła. Zakres przetwarzanych danych osobowych w tej sytuacji to: imię           

i nazwisko, login użytkownika oraz nazwa Szkoły. Dodatkowe informacje 

dotyczące zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych podane są          

w Polityce prywatności dostępnej na stronie www Szkoły. 

3. Administratorem danych przetwarzanych w narzędziach, systemach, 

aplikacjach służących do kształcenia na odległość jest dostawca danego 

rozwiązania. Należy dokładnie zapoznać się z regulaminami i Politykami 

prywatności dostawców usług i rozwiązań służących do zdalnego nauczania,    

z których korzystają uczniowie i nauczyciele. 

4. Szkoła zapewnia narzędzia umożliwiające nauczycielom prowadzenie zajęć 

zdalnych oraz bezpieczną komunikację z uczniami i rodzicami, wdrażając je 

kompleksowo w całej placówce. 

5. Nauczyciel musi pamiętać o bezpiecznym korzystaniu z komputerów i innych 

urządzeń zarówno wtedy, gdy zapewnił mu je pracodawca, jak i  wtedy, gdy 

korzysta z własnych. 

6. Nauczyciel może przetwarzać dane osobowe uczniów i ich rodziców tylko       

w celach związanych z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych. 

 

II. Warunki korzystania z systemu zdalnego nauczania 

 

1. Korzystanie z usługi jest bezpłatne. 

2. Warunkiem korzystania z usługi jest: 

a. Posiadanie statusu ucznia Szkoły, 

b. Posiadanie adresu poczty elektronicznej ucznia, 

c. Założenie indywidualnego konta dla każdego ucznia, pozwalającego na 

dostęp do zajęć realizowanych online, 

d. Założone, indywidualne konta dla każdego z nauczycieli. Komunikacja ze 

szkołą i wymiana służbowych danych nie powinna odbywać się przez 

prywatne konta pocztowe nauczycieli, 

e. Akceptacja niniejszego regulaminu. 
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3. Szkoła wymaga od reprezentującego ucznia rodzica (opiekuna prawnego) 

podania danych do założenia konta w systemie zdalnego nauczania, ale tylko 

w zakresie niezbędnym do tego, aby to konto założyć. 

4. Szkolny administrator /dostawca usługi przydziela konto, hasło i wysyła dane 

konfiguracyjne na adres poczty elektronicznej rodzica lub nauczyciela. Rodzic 

/ przedstawiciel prawny ucznia, konfigurują usługę zgodnie z instrukcją na 

stronie logowania. Podczas pierwszego logowania, użytkownik (Uczeń lub 

przedstawiciel) zobowiązany jest do zmiany hasła na nowe, znane tylko 

jemu. 

5.  Zaprzestanie świadczenia usług następuje: 

a. Z chwilą rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem, 

b. Do 30 września roku, w którym uczeń ukończył szkołę, 

c. Do maksymalnie 2 tygodni od chwili opuszczenia szkoły z przyczyn innych 

niż ukończenie, 

d. Na pisemną, uzasadnioną prośbę przedstawiciela ustawowego 

skierowaną do Dyrektora Szkoły. 

 

III. Narzędzia i zasady do prowadzenia bezpiecznej lekcji 

online 
1. W lekcji mogą brać udział jedynie uczniowie z danej klasy, zidentyfikowani, 

podpisami imieniem i nazwiskiem. Nie mogą w niej uczestniczyć osoby 

postronne. 

2. Właścicielem i prowadzącym lekcje jest nauczyciel i tylko on ma prawo do 

wyciszania uczestników i prezentowania swojego ekranu. 

3. W systemie nauczyciel może jedynie publikować ogólne materiały 

edukacyjne, bez ujawniania jakichkolwiek danych osobowych uczniów lub 

rodziców (np. „zamieszczam zestaw ćwiczeń logopedycznych dla Ani           

i Franka”). Linki do lekcji nie powinny być publikowane na stronie lub 

fanpage Szkoły. 

4. Hasła do konta nie mogą być przekazywane osobom trzecim. Powinny być 

trudne do złamania, ale łatwe do zapamiętania. 

5. Kamera powinna pokazywać tylko to, co faktycznie może być pokazane  

w trakcie lekcji. Dotyczy to także dzielenia ekranu. 

 

IV. Środki Bezpieczeństwa dla miejsc i narzędzi 

wykorzystywanych do zdalnego nauczania 
1. Przechowując dane na sprzęcie , do którego mogą mieć dostęp inne osoby, 

należy używać mocnych haseł dostępnych, a przed odejściem od stanowiska 

pracy urządzenie powinno zostać zablokowane. Zalecane jest także 

skonfigurowanie automatycznego blokowania komputera po pewnym czasie 

bezczynności, oraz założenie odrębnych kont użytkowników w przypadku 

korzystania z komputera przez wiele osób. 
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2. Gdy dane są przechowywane na urządzeniach przenośnych (np. pamięć USB), 

muszą być bezwzględnie szyfrowane i chronione hasłem, by zapewnić 

odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed 

niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową 

utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. 

3. Prowadzenie zajęć zdalnych może wymagać korzystania przez nauczycieli         

z poczty elektronicznej do kontaktu z uczniami lub rodzicami. Nauczyciel 

powinien prowadzić taką korespondencję ze służbowej skrzynki pocztowej, 

którą zapewnia mu Szkoła. W wyjątkowych uzasadnionych przypadkach i za 

zgodą Dyrektora Szkoły, dopuszcza się możliwość wykorzystania do celów 

służbowych prywatnej skrzynki pocztowej nauczyciela, jednak przy 

zachowaniu rozwagi i bezpieczeństwa. 

4. Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie danych osobowych, 

udostępnianych w przesłanych wiadomościach. Zawsze przed wysłaniem 

wiadomości, należy upewnić się, czy niezbędne jest wysłanie danych 

osobowych, oraz że zamierza się wysłać ją do właściwego adresata. Ponadto 

trzeba sprawdzić, czy w nazwie adresu e-mail adresata nie ma                        

np. przestawionych lub pominiętych znaków tak, aby nie wysłać takiej 

wiadomości do osób nieupoważnionych. Podczas wysyłania korespondencji 

zbiorczej powinno się korzystać z opcji ”UDW”, dzięki której odbiorcy 

wiadomości nie będą widzieć wzajemnie swoich adresów e-mail. 

5. W przypadku korzystania z domowej sieci Wi-Fi, należy upewnić się, że została 

ona skonfigurowana w sposób minimalizujący ryzyko włamania,                        

w szczególności: 

a. Korzystanie z Internetu powinno wymagać uwierzytelnienia, np. poprzez 

hasło, 

b. Hasło dostępu powinno składać się z co najmniej 8 znaków, w tym              

z dużych i małych liter  oraz cyfr i znaków specjalnych, 

c. Jeśli to możliwe, należy zmienić login do panelu administracyjnego routera 

na własny, 

d. Dostęp do panelu administracyjnego routera jest możliwy wyłącznie            

z urządzeń znajdujących się w sieci domowej, 

e. Został zmieniony domyślny adres routera (najczęściej 192.168.1.1) na 

inny, 

f. Porad i wsparcia w zakresie konfiguracji sieci domowej, w tym jej 

zabezpieczenia na potrzeby pracy zdalnej udziela szkolny administrator 

usługi. 

6. Minimalne wymagania dla urządzenia w zakresie bezpieczeństwa: 

a. Na urządzeniu jest legalne i aktualne oprogramowanie, 

b. Zostały włączone automatyczne aktualizacje, 

c. Została włączona zapora systemowa, 

d. Został zainstalowany i działa w tle program antywirusowy, 

e. Zalogowanie do systemu wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem 

indywidualnego loginu i hasła użytkownika, 
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f. Wyłączono autouzupełnianie i zapamiętywanie hasła w przeglądarce 

internetowej. 

7. Niedozwolone jest kształcenie na odległość w miejscach publicznych, jak 

kawiarnie (w tym internetowe), restauracje, galerie handlowe, gdzie osoby 

postronne mogłyby usłyszeć fragmenty rozmów lub zapoznać się                       

z fragmentami zajęć. 

8. Działaniami zabronionymi w pracy z usługą są: 

a. Wykorzystywanie usług do wysłania niechcianych wiadomości, 

b. Udostępnianie treści objętych ochroną praw autorskich, 

c. Przechowywanie, udostępnianie, rozpowszechnianie treści i materiałów 

zabronionych i niezgodnych z prawem. 

 

V. Etykieta i zasady na lekcjach online 
1. Przed każdymi zajęciami wyłączamy wszystko, co mamy na komputerze lub 

komórce. To, co dzieje się w tle może rozpraszać i przeszkadzać w 

uczestnictwie w zajęciach. 

2. Ekran to teraz nasza klasa online – podobnie jak w szkole podczas lekcji, 

również tutaj NIE odzywamy się do siebie wulgarnie, nie wyśmiewamy 

innych, nie krytykujemy, nie obrażamy. 

3. Logujemy się zawsze swoim imieniem i nazwiskiem, nie podszywamy się pod 

nikogo innego, nie zmieniamy nicków w czasie lekcji. 

4. Linki i hasło do lekcji online jest indywidualne dla każdej klasy. Dla 

bezpieczeństwa wszystkich uczestników lekcji nie podajemy nikomu spoza 

klasy hasła dostępu do naszych zajęć. 

5. Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić printscreenów i upubliczniać. 

Złamanie tej ważnej zasady wiąże się nie tylko wykluczeniem z lekcji, ale też 

z konsekwencjami prawnymi. 

6. Głos na zajęciach zabieramy po kolei. Jest to ustalone przez osobę, która 

prowadzi zajęcia lub przez ucznia – poprzez zgłoszenia się do odpowiedzi. 

7. Nie podnosimy na siebie głosu. Ani mówiąc przez komunikator, ani w trakcie 

aktywności na forach – NIE PISZ CAPS LOCKIEM. 

8. Widzicie coś, co Was niepokoi? Reagujcie i informujcie o tym nauczyciela. 

9. Zajęcia online wymagają od nas wszystkich skupienie. Szanujemy swój czas 

i koncentrujemy się na tym, co dzieje się na zajęciach. Jeśli zajęcia będą 

zakłócane, nauczyciel może wyciszać klasę i dać dostęp do mikrofonu tylko 

wskazanym uczniom. 

 

VI. Postanowienia końcowe    
1. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że usługa może być monitorowana 

celem zapewnienia jej bezpieczeństwa i nienaruszalności prawa, 
2. Działania użytkownika naruszającego postanowienia niniejszego regulaminu 

mogą skutkować czasowym lub bezterminowym blokowaniem usługi, a także 

odpowiedzialnością prawną, 
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3. Reklamacje, uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania serwisu 

należy zgłaszać do Dyrektora Szkoły na jego adres poczty elektronicznej: 

dyrektor@1lowagrowiec.eu lub pisząc wiadomość za pomocą dziennika 

LIBRUS SYNERGIA, 
4. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w dowolnej 

chwili. O zmianach użytkownicy zostaną poinformowani drogą mailową. 
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają 

przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

 

 

Uszczegółowienie Regulaminu Edukacji Zdalnej w I Liceum 

Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu 

w postaci ZASAD FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W SYTUACJI 

CZASOWEGO OGRANICZENIA JEJ FUNKCJONOWANIA W TRYBIE 

TRADYCYJNYCH ZAJĘĆ STACJONARNYCH  

 

1) Realizacja zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły 

zostaje przeniesiona na platformę Google Classroom oraz Meet. Każdy uczeń 

i nauczyciel ma założone konto i został przypisany do odpowiedniej klasy 

(grupy). Tak więc zajęcia prowadzone będą online z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość, zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 

Wszystkie tematy zajęć oraz frekwencja uczniów, a także oceny będą jak 

dotychczas wpisywane do dziennika Librus Synergia. W lekcjach online 

obowiązani są uczestniczyć również uczniowie objęci kwarantanną. Młodzież 

objęta nauczaniem indywidualnym także pracuje online. 

 

2) Nauczyciele, rodzice i uczniowie mogą kontaktować się ze sobą na 

dotychczasowych zasadach przyjętych na spotkaniach z wychowawcami 

w czasie zebrań, wyłączając oczywiście kontakt osobisty. Przy czym 

podstawową formą kontaktu jest dziennik elektroniczny. W przypadku choroby 

lub innych zdarzeń uniemożliwiających udział dziecka w zajęciach, 

usprawiedliwiać należy dziecko poprzez wysłanie korespondencji za pomocą 

dziennika elektronicznego (w przypadku ucznia niepełnoletniego z konta 

rodzica – kontakt z konta uczniowskiego nie będzie brany pod uwagę; 

uczniowie pełnoletni mogą usprawiedliwiać się sami). 

 

3) Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych 

oddziałach klas oraz na zajęciach realizowanych w formie nauczania 

indywidualnego będzie przebiegał według dotychczasowego planu zajęć 

mailto:dyrektor@1lowagrowiec.eu
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lekcyjnych. Jednak powinien zostać zmodyfikowany przez nauczycieli tak, aby 

uwzględniał w szczególności:  

 

a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,  

b) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku 

umysłowego w ciągu dnia, 

d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich 

użycia, 

e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć. 

f) ponadto: 

 nauczyciele muszą tak aranżować zajęcia, by uczniowie korzystali 

wzajemne ze swojej wiedzy i umiejętności – praca w parach i grupach, 

dyskusje, wymiana poglądów, 

 nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć 

z uczniami nowe treści i umiejętności. Uczeń ma prawo korzystać 

z konsultacji, porad i wskazówek nauczyciela w związku 

z wykonywanymi zadaniami. Zdalne nauczanie nie może polegać 

wyłącznie na wskazywaniu i/lub przesyłaniu zakresu materiału do 

samodzielnego opracowania przez ucznia, 

 nauczyciel dostosowuje narzędzia, metody i formy pracy, które zamierza 

stosować w zdalnym nauczaniu, do możliwości psychofizycznych 

uczniów, 

 w miarę potrzeb i możliwości nauczyciele opracowują własne materiały 

dostosowane do potrzeb uczniów, które wynikają z określonej sytuacji, np.: 

nagrywają filmiki i swoje wypowiedzi wspierające uczniów,  

udostępniają linki do wartościowych filmów lub tutorialu z Internetu, 

tworzą krzyżówki, quizy on-line odnoszące się do przeżywanych emocji, 

organizują zajęcia grupowe i warsztaty z wykorzystaniem programów do 

telekonferencji. 

 

4) Monitorowanie postępów uczniów oraz weryfikowanie wiedzy i umiejętności 

realizowane będzie z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom oraz Meet. 

Informowanie uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także 

uzyskanych przez niego ocenach realizujemy poprzez dziennik elektroniczny 

Librus Synergia. Dziennik elektroniczny pozostaje podstawową formą 

dokumentowania realizacji zadań szkoły. 

 

5) Nauczyciele przekazują uczniom informacje o źródłach i materiałach 

niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, 

z których uczniowie mogą korzystać.  

6) Uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach punktualnie łącząc się 

z nauczycielem. Wymagane jest, aby każdy uczeń był w czasie zajęć 
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jednoznacznie rozpoznawalny. Dlatego niewskazane jest posługiwanie się 

awatarami lub podobnymi obrazkami zamiast zdjęć lub podpisów. 

7) Uczeń ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w zajęciach, udzielać odpowiedzi 

na zadawane przez nauczyciela pytania. Stwierdzony brak kontaktu głosowego 

i wizualnego z uczniem i brak wiarygodnego wytłumaczenia tego faktu, może 

skutkować zaznaczeniem nieobecności na zajęciach przez nauczyciela.  

 

8) Od momentu przejścia szkoły na nauczanie zdalne  do odwołania, każdego 

dnia, każdy nauczyciel rozpoczyna wszystkie lekcje punktualnie i zgodnie 

z planem. Czas pracy z uczniami traktujemy umownie. W czasie 45 minut  

przewidzianych na zajęcia należy np. w ciągu kilkunastu minut wprowadzić 

nowe treści, a resztę czasu przeznaczyć na przekazanie zadań, poleceń, 

materiałów,  na konsultacje z uczniem (uczniami), odpowiedzi na ewentualne 

pytania. Pamiętajmy, że tego dnia uczeń nie ma tylko zajęć z nami, ale również 

z innymi nauczycielami. Ze względu na higienę pracy i nie przeciążanie 

uczniów siedzeniem przed monitorem, lekcja nie musi trwać „bite” 45 min.  

9) W sytuacji gdy w wyznaczonym czasie lekcji dany uczeń nie przyłączył się do 

zajęć, dany nauczyciel sprawdza w późniejszym czasie (do końca dnia), czy 

uczeń był aktywny (otworzył przekazany materiał, zadał pytania, przesłał 

zadanie itp. ). Trzeba wziąć pod uwagę ewentualne problemy z dostępem do 

sprzętu, zasięgiem, dostępem do sieci itp. Na tej podstawie nauczyciel 

uzupełnia frekwencję w dzienniku, wstawia oceny oraz zapisuje zrealizowany 

temat zajęć. Przy zapisie każdego tematu realizowanego w czasie nauczania 

online, proszę na jego końcu w nawiasie dopisać (nauczanie zdalne). 

10) Ze względów bezpieczeństwa antywirusowego preferowane jest przesyłanie 

przez uczniów swoich prac w formie zdjęć, zrzutów ekranu lub plików pdf. 

11) Wszyscy nauczyciele powinni pamiętać, że uczniowie pracują samodzielnie, 

wymagają naszego wsparcia i stosowania odpowiednich kryteriów oceniania. 

Należy motywować ich do pracy ocenami. 

12)  Nauczyciel bibliotekarz udostępnia uczniom źródła dostępnych lektur 

i książek w wersji elektronicznej (e-booków). Uczniowie mogą kontaktować 

się z tym nauczycielem prosząc o pomoc. Wskazane jest korzystanie 

z Classroom’a oraz Meet’a po wcześniejszym ustaleniu czasu i pory dnia 

z nauczycielem. Podobnie ze zwracaniem się z pytaniami i problemami do 

doradcy zawodowego. Ze względu na fakt pełnienia dyżurów przez 

bibliotekarza w szkole, istnieje możliwość wypożyczenia lektur i innych 

książek z księgozbioru w szkole po uzgodnieniu terminu i przy zachowaniu 
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wszelkich obowiązujących zasad bezpieczeństwa nałożonych przepisami 

covidowymi. 

 

13) Zadania z wychowania fizycznego powinny dotyczyć przede wszystkim 

promocji zdrowia i ćwiczeń możliwych do samodzielnego wykonania w domu 

z uwzględnieniem zachowania bezpieczeństwa uczniów. Dokumentowanie 

aktywności fizycznej uczniów powinno być przedstawione i rozliczane 

indywidualnie w formie ustalonej z uczącymi. Należy korzystać z platformy 

online z zamieszczonymi zajęciami wychowania fizycznego. 

14) Uczniowie i rodzice, którzy mają problemy techniczne powinni zgłaszać takie 

sytuacje do wychowawców klas. Wychowawcy powinni przekazać informację 

do dyrekcji. 

15) Nauczyciele zobowiązani są do przekazywania wychowawcom klas 

informacji o uczniach, którzy nie uczestniczą w nauczaniu na odległość. 

Wychowawcy muszą monitorować takich uczniów, i wyjaśniać 

z wykorzystaniem innych kanałów komunikacyjnych przyczyny, diagnozować 

i w miarę możliwości rozwiązywać problemy. 

16) Nauczyciele mają wybór miejsca realizacji zajęć z uczniami: dom / szkoła. 

O swojej decyzji związanej z miejscem świadczenia pracy powiadamiają 

dyrektora. Brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość w domu, powoduje konieczność  

świadczenia pracy w budynku szkolnym. 

 


