
 
ZARZĄDZENIE NR 11/2020/2021 
Dyrektora Szkoły Podstawowej 

 im. Szarych Szeregów w Górkach 
z dnia 28 października 2020r. 

 
 
w sprawie: wprowadzenie Regulaminu pracy zdalnej na platformie Google    

Classroom w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach 
 
Na podstawie:  
- art. 68 ust. 1 pkt. 1, pkt 4 i 6 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst 

jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1148). 
 
Zarządzam, co następuje: 

 
§ 1. 

 
Wprowadza się do stosowania Regulamin pracy zdalnej na platformie Google Classroom w 
Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach w brzmieniu stanowiącym Załącznik 
nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2. 
 

Zarządzenie wchodzi w życie 28 października 2020r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 11/2020/2021 

Dyrektora Szkoły Podstawowej  
im. Szarych Szeregów w Górkach  

z dnia 28.10.2020r. 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W LEKCJACH ON-LINE 
 Z WYKORZYSTANIE, APLIKACJI PAKIETU G Suite: 

Google Classroom, Google Meet 

1. Szkoła Podstawowa im, Szarych Szeregów w Górkach wdrożyła do zdalnej pracy  
z uczniem „G Suite dla Szkół i Uczelni”. 

2. W przypadku, gdy uczeń nie ma możliwości korzystania z G Suite, nauczyciel będzie rozpatrywał 
taki przypadek indywidualnie i wykorzysta inne, dostępne możliwości kontaktu na odległość z 
uczniem.  

3. Udział w zajęciach zdalnych jest obowiązkowy. 
4. Lekcje on-line w trosce o bezpieczeństwo i higienę pracy będą trwać nie więcej niż 30 minut, 

kolejne 15 minut będzie stanowić praca własna ucznia. Po pracy własnej następuje przerwa, 
zgodna z układem przerw szkolnych zatwierdzonych w szkole. 

5. W przypadku nieobecności ucznia na lekcji on-line, jego praca w ramach lekcji będzie się opierać 
na materiałach zamieszczonych przez nauczyciela na platformie Google Classroom. 

6. Podczas lekcji on-line mikrofon powinien być wyłączony. Mikrofon/kamerę można 
włączyć na wyraźne wskazanie nauczyciela.  

7. Wszystkie zajęcia pozalekcyjne będą prowadzone w formie wskazanej przez nauczyciela 
prowadzącego. 

8. Korzystanie z czatu w aplikacji Google Meet w czasie lekcji online jest dozwolone za prośbą 
nauczyciela.  

9. W trakcie zajęć nie można spożywać posiłków, rozpraszać klasy. Na zajęcia należy logować się 
punktualnie, mieć przygotowany zeszyt, podręcznik, zeszyt ćwiczeń oraz ewentualnie inne 
materiały zlecone przez nauczyciela. 

10. Nauczyciel na pierwszym spotkaniu ustali zasady komunikowania się w trakcie zajęć.  
11. Lekcji on-line nie wolno nagrywać. Nie wolno utrwalać cudzego wizerunku bez jego zgody, 

takie działania są niezgodne z prawem.  
12. Należy pamiętać, że w trakcie zajęć zdalnych kamera pokazuje obraz z miejsca, w którym uczeń 

jest. W pomieszczeniu nie powinny znajdować się osoby trzecie, aby nie rozpraszać innych 
uczniów zalogowanych na lekcji.  
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