
REGULAMIN NAUKI ZDALNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KARLINIE 

 

1. Nauka zdalna w Szkole Podstawowej odbywa się na platformie MICROSOFT TEAMS, zgodnie  

z dotychczas obowiązującym planem lekcji, dostępnym na spkarlino.pl 

2. Zdalnie odbywają się: 

- wszystkie przedmioty obowiązkowe i dodatkowe, 

- zajęcia z wychowawcą, 

- zajęcia z pomocy pedagogiczno-psychologicznej, 

- zajęcia w ramach projektów edukacyjnych. 

3. Uczniowie posiadają swoje konta w domenie szkoły i posługują się  nimi,  jako  loginem usługi 

Microsoft 365/ MS TEAMS. 

4. Uczniowie logują się w czasie rzeczywistym na lekcje, dołączając do lekcji zaplanowanej  

w kalendarzu lub rozpoczętej w kanale przedmiotu przez nauczyciela. Nauczyciele odnotowują 

frekwencję ucznia w dzienniku elektronicznym. 

5. Obowiązkiem ucznia jest logować się na platformie bez względu na to, czy zajęcia zostały wcześniej 

zaplanowane w kalendarzu. Brak zaplanowanych wcześniej lekcji nie oznacza, że lekcje nie odbędą 

się. O ewentualnych nieobecnościach nauczycieli uczniowie są informowani przez dziennik 

elektroniczny. 

6. Udział w lekcji zdalnej jest obowiązkowy i wyklucza wykonywanie przez uczniów w tym czasie 

czynności niezwiązanych z lekcją czy poleceniami prowadzącego. Nauczyciel ma prawo do oceny 

aktywności/uczestnictwa uczniów w lekcji. 

7. Lekcje trwają 45min, ale połączenie online z nauczycielem może być skrócone do 30 min, jeżeli jest 

zaplanowana praca własna lub inna aktywność. 

8. Obowiązkiem ucznia jest być gotowym do zajęć, a przyczyny swoich nieobecności lub 

przejściowych problemów z dostępem do Internetu należy zgłaszać wychowawcom, którzy 

monitorują frekwencję. 

9. Uczniowie biorący udział w zajęciach online mają włączone mikrofony. Na prośbę nauczyciela lub 

zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami uczniowie wyciszają swoje mikrofony. 

10. Podczas lekcji nauczyciel może zarządzić włączenie kamer – wobec wszystkich lub wybranych 

uczniów (np. podczas sprawdzania obecności, sprawdzianów, dyskusji, wypowiedzi ustnej itp.). 

Ewentualne problemy techniczne związane z korzystaniem z kamery muszą być zgłaszane do 

wychowawcy przez rodzica lub opiekuna ucznia. 

11. Uczniowie nie mogą nagrywać, wykonywać zdjęć oraz zrzutów ekranu zawierających wizerunek 

nauczycieli i innych uczniów. 

12. Aplikacja Teams służy jedynie do celów edukacyjnych. Uczniowie nie mogą tworzyć własnych grup 

bez zgody administratora. Każda grupa założona bez zgody opiekuna będzie usunięta. 


