
Kodeks zasad ucznia zdalnego
w Zespole Szkół Niepublicznych w Piechcinie

1. Do zajęć przygotuj się tak, jakbyś miał wyjść z domu do szkoły.
Nastaw budzik i wykonuj wszystkie te czynności, które zawsze robisz przed wyjściem do szkoły – toaleta
poranna, ubieranie, śniadanie. Traktuj lekcje wideo jak lekcje w szkole. Twoja postawa i podejście do lekcji
online świadczy o Tobie i będzie oceniane przez nauczycieli. Pamiętaj, abyś nie brała/nie brał udziału w lekcji
w pozycji leżącej, niekompletnie ubrany lub w piżamie czy szlafroku.

2. Samodzielnie lub z pomocą rodziców zorganizuj swoje miejsce pracy.
Pozbądź się rozpraszaczy.
Wyłącz telewizor i na czas pracy wycisz dzwonki, powiadomienia w telefonie. Koniecznie    zamknij gry oraz
portale społecznościowe otwarte w kolejnych kartach przeglądarki internetowej. 

3. Ustal plan dnia.
Odpowiednio opracowany harmonogram dnia to już połowa sukcesu. Zaplanuj zajęcia na  dzień następny.
Sprawdź plan lekcji, pocztę elektroniczną, platformę Classroom. Zanotuj planowane dla Twojej klasy lekcje
online (wideo-lekcje) i zadania domowe. Podziel dzień tak, by znaleźć czas nie tylko na naukę, ale też na
odpowiednie przerwy. 

4. Systematycznie odrabiaj zadania domowe i uczestnicz aktywnie w zdalnym nauczaniu:
a. aby uczestniczyć w zdalnym nauczaniu, trzeba najpierw zalogować się do systemu Google Suite. W tym
celu należy na komputerze uruchomić przeglądarkę (najlepiej zainstalować w tym celu Chrome), wybrać z
menu  „trzy  kropki” w  prawym  górnym  rogu  opcję  „Nowe  okno  incognito” i  wejść  na  stronę
http://poczta.uczen.zsnpiechcin.pl/ , a następnie zalogować się na swoje konto szkolne. 

b.  jeśli  zajęcia są prowadzone online,  czyli  w czasie rzeczywistym, pamiętaj,  aby  kilka minut  wcześniej
zalogować się na platformę Classroom. Po wejściu do Classroomu zobaczysz zajęcia, na które zostałaś/łeś
zaproszony przez swoich nauczycieli.  Wystarczy kliknąć  „Dołącz”, aby wejść do klasy. Pod nazwą zajęć
znajdziesz link do lekcji online na Meet. Zgodnie z planem lekcji dołącz do zajęć poprzez link do lekcji online
na Meet. 

c.  podczas lekcji online obowiązkowo włącz kamerę internetową i skieruj ją na siebie tak, aby nauczyciel
prowadzący lekcję widział Twoją twarz i mógł bezsprzecznie stwierdzić Twoją obecność i udział w lekcji. 

d.  bądź  aktywny  podczas  lekcji  online,  odważnie  udzielaj  odpowiedzi  i  zadawaj  pytania,  pamiętając  o
zachowaniu  odpowiedniej  formy  grzecznościowej,  o  etykiecie  językowej  i  kulturze  w  komunikacji  z
nauczycielami.

e.  zapoznaj się ze wszystkimi przygotowanymi dla Ciebie materiałami i sprawdź termin wyznaczony przez
nauczyciela na wykonanie zadania. Pamiętaj, prace nie będą sprawdzane po terminie, a brak Twoich  prac
może skutkować ocenami niedostatecznymi.

f. jeśli Twoje rozwiązanie wymaga przygotowania pliku, zapisz go w wymaganym formacie, sprawdź objętość
pliku np. rozmiar zdjęcia – jeśli jest on zbyt duży, zastosuj metody kompresji (zmniejszenia) jpg poznane na
lekcjach informatyki lub poproś o pomoc rodzica, nauczyciela. Prześlij rozwiązanie w wyznaczonym terminie
i upewnij się, czy plik dotarł do nauczyciela.

g. uważnie czytaj polecenia – jeśli masz wątpliwości, wykorzystaj dostępne formy komunikacji, by wyjaśnić je
z kolegami/koleżankami z klasy lub nauczycielem, a w przypadku niemożności wykonania zadania, poproś o
pomoc w rozwiązaniu napotkanego problemu. 

5. Nie kopiuj gotowych rozwiązań, tekstów, oraz prac innych osób.
Plagiat  to  przestępstwo.  Nie  przypisuj  sobie  prac  innych osób i  nie  podpisuj  swoim nazwiskiem zadań
kolegów/koleżanek. Możesz rozszerzać swoje wiadomości, wyszukując dodatkowe informacje w Internecie
na zadany temat, ale przekazuj nauczycielowi tylko Twoje autorskie rozwiązania i materiały.

6. W przypadku problemu z połączeniem internetowym/wejściem na lekcje online -   niezwłocznie zgłoś
ten  fakt  przewodniczącemu  klasy  lub  wychowawcy  w  celu  poinformowania  o  przyczynach  Twojej
nieobecności prowadzącego zajęcia.



7.  Pamiętaj,  podstawą  do  wystawiania  ocen  z  poszczególnych  przedmiotów,  a  także  ocen  z
zachowania są takie aktywności jak: 
a. terminowe przesłanie plików z tekstami wypracowań, rozwiązaniami zadań, nagranymi   wypowiedziami,
prezentacjami, 

b. aktywny udział w dyskusjach i lekcjach online,

c. kultura wypowiedzi na forum, 

d. zaangażowana postawa i poważne podejście do zajęć online, 

e. rozwiązywanie różnorodnych form quizów i testów,

f. frekwencja i punktualność na lekcjach online.

Uwaga! Jeśli masz jakiekolwiek trudności, np. z dostępem do komputera, Internetu skontaktuj się z
wychowawcą lub ze szkołą (np. telefonicznie) – poinformuj o swoich problemach. 

8.  Przechowuj pliki z rozwiązaniami zadań z poszczególnych przedmiotów. W zorganizowany sposób
przechowuj pliki z rozwiązaniami zadań z poszczególnych przedmiotów z okresu nauki zdalnej.

9.  Przestrzegaj  zasad  bezpieczeństwa  w  Internecie  i  higieny  pracy  z  komputerem  oraz  innymi
urządzeniami. Informuj rodziców (opiekunów) lub pedagoga o wszystkich sytuacjach, które wzbudziły Twój
niepokój. 

10. Bądź cierpliwy. Przestrzegaj godzin pracy nauczyciela i nie oczekuj, że odpowie Ci od razu.
Pamiętaj, że nie Jesteś jedynym uczniem naszej szkoły, więc nauczyciel musi mieć czas na sprawdzenie
Twoich zadań i odpowiedź na ewentualne pytania. Zadając pytania w późnych godzinach wieczornych (po
godz. dwudziestej) licz się z Tym, że odpowiedź otrzymasz najwcześniej w dniu następnym.

11. Bądź w stałym kontakcie z wychowawcą.
Regularnie  korzystaj  z  zaproponowanych  przez  wychowawcę  form  „internetowych  spotkań  klasowych”
organizowanych w ramach godziny wychowawczej. Dziel się ciekawymi pomysłami, które pomogą usprawnić
komunikację lub rozwiną metody nauczania zdalnego. Nie wykorzystuj i  nie nadużywaj komunikatora lub
prywatnego numeru telefonu wychowawcy do zadawania niezliczonych pytań. Przemyśl, do kogo powinno
być skierowane pytanie, zanim je zadasz. Zwracaj uwagę na godzinę, nie dzwoń i nie pisz w nocy lub w
późnych godzinach wieczornych.

12.  Regularnie  sprawdzaj  pocztę  elektroniczną  (minimum  dwa  razy  dziennie),  żeby  nie  przeoczyć
ważnych ogłoszeń szkolnych lub ewentualnych wiadomości od nauczycieli.

13. Korzystaj z pomocy pedagoga szkolnego.
Pamiętaj, że pedagog jest rzecznikiem Twoich spraw dotyczących sytuacji szkolnej, ale także może służyć
wsparciem i  pomocą w sytuacji,  gdy  długotrwała  izolacja negatywnie  wpływa na Twoje  samopoczucie  i
relacje z bliskimi. Nie bój się prosić o pomoc. 

14. Pomagaj swoim kolegom i nauczycielom, jeśli mają trudności techniczne.
Jesteś członkiem społeczności klasowej i to, że musisz przebywać w domu, nie oznacza, że jesteś poza
swoją klasą szkolną. 

15. Bierz udział w lekcjach online samodzielnie, bez udziału osób trzecich (rodziców, znajomych spoza
klasy, rodzeństwa). Jeśli Twoje warunki lokalowe nie pozwalają na wydzielenie przestrzeni prywatnej na czas
lekcji,  to zobowiązujemy Ciebie do odtwarzania  dźwięku w słuchawkach. Niezwłocznie poinformuj o tym
fakcie wychowawcę klasy. 

[ Aktualizacja: 3 listopada 2020. Materiały wykorzystane przy tworzeniu kodeksu ZSN Piechcin powstały na bazie zaleceń Ministerstwa
Edukacji Narodowej – Kształcenie na odległość - poradnik dla szkół  www.gov.pl ]


