
 

 

 
REGULAMIN NAUCZANIA ZDALNEGO W ZSO NR 4 W POZNANIU 

 
1. Każdy uczeń ma obowiązek czynnie uczestniczyć w zajęciach online. 
2. Uczniowie powinni logować się na zajęcia imieniem i nazwiskiem. 
3. Podczas zajęć uczniowie i nauczyciele powinni mieć włączone kamerki (obraz nie może 

być zamrożony), a mikrofony gotowe do włączenia, gdy zostaną o to poproszeni lub gdy 
chcą zabrać głos i nauczyciel go im udzieli. 

4. Nauczyciel może wyrazić zgodę na nieużywanie kamerki przez uczniów podczas 
wskazanych przez nauczyciela zajęć. 

5. Uczeń może spóźnić się na zajęcia prowadzone w trybie zdalnym do 3 - 4 min w sytuacji, 
gdy ma problemy z komputerem lub połączeniem. 

6. W sytuacji, gdy uczeń nie może uczestniczyć w zajęciach z powodu problemów 
technicznych, rodzice powinni powiadomić o tym nauczyciela prowadzącego zajęcia. 
Nauczyciel może zobowiązać wtedy ucznia do zaliczenia lekcji w innym trybie. 

7. Awatary używane przez uczestników zajęć online powinny być neutralne, np. z listy, 
która jest dostępna na Meet lub z własnym zdjęciem. 

8. Prace pisemne mogą odbywać się w formie zdalnej lub tradycyjnej - wybór zależy od 
nauczyciela. Termin zwrotu prac pisanych zdalnie może wydłużyć się o trzy dni w 
stosunku do terminów zawartych w Statucie Szkoły. 

9. Systemy oceniania podane na początku roku szkolnego mogą ulec modyfikacji w 
zakresie wynikającym z obiektywnych czynników niemożliwych do wcześniejszego 
przewidzenia. 

10. Podczas pisania sprawdzianów lub kartkówek w formie zdalnej, uczniowie zobowiązani 
są do włączenia kamerek i ustawienia ich tak, aby było dobrze widać osobę piszącą i 
miejsce jej pracy. 

11. Nauczyciel zobowiązany jest do zadawania zadań domowych podczas zajęć, a nie poza 
terminem zajęć, np. wieczorem. Informacja o zadaniach powinna znaleźć się na 
platformie Classroom lub w dzienniku elektronicznym Librus. 

12. W wyjątkowych sytuacjach rodzic może usprawiedliwić nieobecność ucznia na 
środkowych zajęciach, przy czym rodzic zobowiązany jest wtedy powiadomić również 
nauczyciela prowadzącego dane zajęcia i podać powód nieobecności. 

13. W okresie prowadzenia dla danej klasy nauczania zdalnego możliwe jest 
usprawiedliwienie w statutowym terminie nieobecności ucznia przez rodzica z 
wykorzystaniem dziennika elektronicznego Librus i konta rodzica. 

14. Wszelkie informacje wysłane do rodziców oraz uczniów za pośrednictwem dziennika 
elektronicznego oraz platform edukacyjnych, uznaje się za dostarczone. 


