
Zasady e-lekcji 

obowiązujące w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 

w Rudniku nad Sanem 

1. Obowiązkowym kanałem komunikacyjnym z rodzicem i uczniem jest e-dziennik. 

Wymogiem jest posiadanie adresów e-mailowych przez rodziców i uczniów. 

2. Zarządzenia dyrektora i komunikaty odnośnie organizacji nauczania będą umieszczane 

na stronie internetowej szkoły oraz przesyłane za pomocą e-dziennika. 

3. Komunikatorem do prowadzenia lekcji jest Skype. Każdy uczeń w klasach IV- VIII 

musi posiadać osobiste konto na Skype. Materiały tekstowe będą dostępne przez 7 dni, 

po czym zostaną usunięte ze względów technicznych. 

4. Obowiązkowa jest przynależność do przedmiotowej grupy klasowej utworzonej przez 

każdego uczącego w danej klasie nauczyciela. 

5. E-Lekcja trwa od 30 do 45 minut zgodnie z dziennym planem zajęć i przerw.  

6. Przy sprawdzaniu obecności uczeń włącza kamerę oraz mikrofon i potwierdza swoją 

obecność. 

7. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, poza przypadkiem zgłoszenia przez rodzica 

choroby dziecka uniemożliwiającej uczestnictwo w lekcji. 

8. Uczeń rejestrując konto oraz pisząc informację tekstową na Skype używa imienia i 

nazwiska. Nie używa pseudonimów.  

9. W przypadku użycia pseudonimu do podpisania pracy, nie będzie ona sprawdzana i 

oceniana.  

10. W konwersacjach na czacie uczeń może zadawać pytania odnoszące się tylko do 

tematu lekcji i organizacji zajęć. 

11. Zajęcia prowadzi nauczyciel i on wskazuje, komu udziela głosu i wzywa do 

odpowiedzi. 

12. Sprawdziany muszą zostać odesłane w określonym przez nauczyciela przedziale 

czasowym za pomocą e-maila. Nieprzestrzeganie terminu skutkuje oceną 

niedostateczną. 

13. Sprawdziany, kartkówki i inne formy odpowiedzi będą przeprowadzane przy 

włączonej kamerze. 

14. Na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć uczeń włącza i sprawdza sprzęt. 

15. Ocenianie i sprawdzanie wiadomości odbywa się zgodnie z obowiązującymi 

Przedmiotowymi Zasadami Oceniania i Statutem Szkoły. 

16. Konsultacje odbywają się zgodnie z istniejącym dotychczas planem za pomocą Skype. 

17. W przypadku nieobecności nauczyciela spowodowanej chorobą lekcja nie obędzie się 

i będzie to zaznaczone w e-dzienniku. 

18. Nie ulega zmianie terminarz roku szkolnego 2020/2021.  

19. W czasie nauki zdalnej uczniowie mają także wystawiane oceny z zachowania, 

priorytetem staje się uczestnictwo w tej formie nauczania. 

20. W komunikacji zdalnej obowiązują zasady kultury osobistej. 

21. Uczeń podczas zdalnej lekcji jest odpowiednio ubrany, nie spożywa posiłku i 

przebywa w stosownym miejscu. 



22. Uczniowie i rodzice muszą przestrzegać bezpieczeństwa w sieci, korzystać tylko z 

bezpiecznych i zaufanych źródeł internetowych. 
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