Regulamin korzystania z nauczania zdalnego
w VI Liceum Ogólnokształcącym
Zadania Szkoły oraz prawa i obowiązki uczniów określa Statut Szkoły oraz pozostałe
obowiązujące akty prawne.

W okresie konieczności zastosowania w szkole pracy zdalnej, określa się
następujące szczegółowe zasady postępowania uczniów:
Uczeń ma prawo do:
 udziału we wszystkich zajęciach przewidzianych w planie lekcji;
 konsultacji z nauczycielami, zgodnie z obowiązującym grafikiem dyżurów;
 systematycznej ewaluacji jego postępów w nauce zgodnie z zapisami statutowymi i
PZO;
 klasyfikacji semestralnej lub/ i rocznej na podstawie pracy na zajęciach stacjonarnych,
on-line oraz pracy zleconej.
Uczeń ma obowiązek:
 systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach on-line (nauczyciele monitorują
frekwencję uczniów na lekcjach; powtarzające się nieobecności zgłaszają
wychowawcy klasy);
 punktualnie logować się na zajęcia;
 włączyć kamerę ;
 terminowo wykonywać zlecone zadania;
 brać uczciwy udział w wskazanych przez nauczyciela formach ewaluacji;
 zgłaszać wychowawcy brak możliwości technicznych uczestnictwa w zajęciach.
Uczeń powinien:
 przed lekcją przygotować niezbędne pomoce, tj. podręcznik, zeszyt ćwiczeń, itp.;
 znajdować się w pokoju sam, ewentualna obecność osób trzecich nie zakłóca
przebiegu zajęć, osoby te respektują godziny pracy dziecka i nauczyciela;
 pracować w miejscu przeznaczonym do nauki, np. przy biurku;
 mieć kompletny ubiór oraz estetyczny wygląd.
Podczas zajęć on-line zabrania się:
 nagrywania treści lekcji i rozpowszechniania wizerunku drugiej osoby bez jej zgody;
 używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w innym celu
niż wykorzystywanie ich do lekcji;
 podszywania się pod tożsamość innych osób za lub bez ich zgody;
 spożywania posiłków;
 zakłócania toku lekcji;
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innych zachowań łamiących zasady współżycia, dobrego zachowania i korzystania z
komunikatorów;
udziału w lekcji osób trzecich.

Postawa i zachowanie w czasie lekcji on-line będą elementem oceny zachowania.
W przypadku otrzymania przez szkołę informacji o rozpowszechnianiu nagrania lub zdjęć,
nauczycielowi przysługuje szereg środków prawnych mających na celu ochronę jego
wizerunku łącznie z drogą postępowania sądowego.
Rodzice:
 zapewniają dziecku niezbędne warunki i sprzęt umożliwiające aktywny udział w
zajęciach on-line (dostęp do Internetu, komputer z kamerą, mikrofonem, głośnikiem)
w miarę swoich możliwości;
 w razie braku możliwości stworzenia ww. warunków, zgłaszają ten fakt do
wychowawcy i za jego pośrednictwem do dyrektora szkoły;
 proszeni są o motywowanie, wspieranie i monitorowanie dzieci w wykonywaniu prac
z uwzględnieniem zachowania zasad higieny i bezpieczeństwa w sieci;
 zgłaszają wychowawcy poprzez dziennik elektroniczny problemy z dostępem do
narzędzi komunikacyjnych;
 mogą brać udział w konsultacjach z nauczycielami, w terminach wyznaczonych przez
dyrektora placówki.
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