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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2021/22 z dnia 18.11.2021 r.   

w sprawie rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły 

Zasady bezpiecznego uczestnictwa z komunikatorów online podczas nauczania zdalnego  

w Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Pradze 

 

PRZYGOTOWANIE DO UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH 

RODZICE, NAUCZYCIELE 

1. Zajęcia grupowe z nauczycielami są prowadzone za pośrednictwem komunikatora Skype. 

2. Rodzice zakładają konta dla ucznia, lub udostępniają swoje konto uczniowi. 

3. Rodzice/starsi uczniowie są zobowiązani do nawiązania kontaktu z kontem nauczyciela na 

Skype. Jeżeli profil ucznia nie określa jego imienia i nazwiska, należy w powitalnej 

wiadomości podać nazwisko. 

4. Nauczyciel tworzy na skypie grupę danej klasy i rozpoczyna lekcję o godzinie zgodnie z 

planem lekcji online. Do grupy (oprócz sytuacji wyjątkowych) przyjmowani są tylko 

uczniowie danej klasy.  

5. Plan zajęć online szkoła rozsyła do rodziców uczniów pocztą mailową oraz umieszcza na 

stronie szkoły. 

 

 

PRZED LEKCJĄ: 

UCZNIOWIE 

1. Zadbaj o to, aby znaleźć w domu pomieszczenie, miejsce, w którym nikt nie będzie Ci 

zakłócał spokoju (nie będzie wchodził, przechodził, nie będzie słychać odgłosów życia 

domowego). 

2. Powiadom domowników o czasie trwania lekcji. Poproś, by nie przeszkadzali Ci podczas jej 

trwania. 

3. Wycisz telefon. 

4. Przygotuj potrzebne do lekcji materiały: książki, zeszyty, przybory do pisania, 

przygotowane prace, itp. 

5. Grupę na Skypie organizuje nauczyciel i to on zaprasza do niej poszczególnych 

uczestników. W tym czasie pozostali czekają cierpliwie na zaproszenie. 

 

PODCZAS ZAJĘĆ ONLINE: 

1. Lekcje trwają 40 – 60 min., zależnie od przedmiotu oraz planu lekcji.  

Jeśli lekcje z danego przedmiotu trwają w danym dniu dłużej, niż 60 min., nauczyciel 

wyznacza przerwę pośród zajęć. 

Pomiędzy lekcjami  z różnych przedmiotów następuje przerwa (co najmniej 10 min.). 

 

2. Aby lekcja przebiegała sprawnie, bez zakłóceń, bez niepotrzebnego przedłużania się, 

należy pamiętać o przestrzeganiu kilku podstawowych zasad: 
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NAUCZYCIELE 

- lekcję rozpoczyna nauczyciel - to on dzwoni do wszystkich uczestników, 

- zajęcia prowadzi nauczyciel i to on udziela głosu poszczególnym uczestnikom lekcji, 

- nauczyciel kończy zajęcia o wyznaczonej godzinie, 

- pilnuje, aby lekcje odbyły się zgodnie z planem, 

- w przypadku, kiedy nie jest to możliwe, umawia się z uczniami na zastępczy termin, 

- w sytuacji wyjątkowej, kiedy wyznaczenie zastępczego terminu również nie jest możliwe, 

po wcześniejszym ustaleniu z rodzicami uczniów oraz kierownikiem szkoły, wysyła do 

uczniów materiały do samodzielnego opracowania. 

UCZNIOWIE: 

- na polecenie nauczyciela włączają, lub wyłączają mikrofon oraz kamerę, 

- po wezwaniu nauczyciela do odpowiedzi włączają swój mikrofon, 

- słuchają wypowiedzi nauczyciela, jego poleceń i wskazówek, nie przeszkadzają (lekcja 

tego typu szczególnie wymaga ciszy i spokoju), 

- szanują prywatność wszystkich uczestników lekcji, nie nagrywają zajęć, nie robią zdjęć, 

-przestrzegają we wzajemnych kontaktach wyznaczonych godzin zajęć, czasu trwania zajęć 

grupowych:  nie spóźniają się, nie opuszczają połączenia grupowego przed jego 

zakończeniem,  

- nie odchodzą od komputera, nie wykonują w czasie zajęć innych czynności,  

- „chat” wykorzystują wyłącznie do czynności związanych z zajęciami. 

 

RODZICE: 

- mogą asystować swoim dzieciom (zwłaszcza młodszym) podczas lekcji oraz je wspierać, 

- nie przeszkadzają w zajęciach, nie wykonują zadań za swoje dziecko, 

- nie dzwonią do nauczyciela podczas lekcji (poza nagłą, wyjątkową sytuacją) 

- ponoszą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo oraz zachowanie ucznia 

podczas lekcji online. 

 

PO ZAJĘCIACH 

Nauczyciele rozsyłają materiały i zadania do uczniów/ich rodziców pocztą mailową (lub przez 

komunikator ustalony wcześniej z rodzicami/uczniami). 

 

ZAJĘCIA W SZKOLE  - UDZIAŁ ONLINE 

W lekcjach, które odbywają się w szkole (tzw. stacjonarnych) mogą uczestniczyć wyłącznie 

uczniowie faktycznie przebywający w szkole. 

Nie ma możliwości uczestnictwa uczniów w takiej lekcji w za pomocą komunikatorów online. 
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Uzasadnienie: 

- Zajęcia w tej formie mogłby naruszać poczucie prywatności innych uczniów i nauczyciela 

prowadzącego zajęcia. 

- Zajęcia w klasie często mają charakter dynamiczny. Jednoczesny kontakt nauczyciela z klasą oraz 

jednocześnie z uczniem biorącym udział w lekcji online byłby bardzo skomplikowany. 

- Zajęcia takie nie byłyby efektywne dla żadnej ze stron. 

- W przypadku uczniów nie mogących uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych, nauczyciele 

wysyłają drogą elektroniczną informacje dotyczące przeprowadzonych zajęć oraz prac domowych.  

 

BARDZO WAŻNE 

Wszystkie osoby, które udostępnią swoje dane poprzez Skype, udzielają tym zgody na 

korzystanie z tych danych na potrzeby organizacji pracy Szkoły Polskiej 

 przy Ambasadzie RP w Pradze. 

 


