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Regulaminy Wirtualnej Szkoły (Virtual Schooling Policy)
(maj 2020 r. Następny przegląd w maju 2023 r.)
Po zamknięciu szkoły w czasie kryzysu Covid-19 w 2020 roku Szkoła Mikołaja Reja rozpoczęła
korzystanie z wirtualnego nauczania z wykorzystaniem Microsoft Teams.

Platforma Microsoft Teams umożliwia szkole bezpieczne prowadzenie zdalnych zajęć , dzięki czemu
nauczyciele i uczniowie mogą widzieć i słyszeć siebie nawzajem w różnych miejscach, a nauczyciele
mogą dzielić się z uczniami prezentacjami, filmami itp. Jest to technologia interaktywna, działająca w
czasie rzeczywistym. Szkoła podejmuje następujące środki ostrożności w celu zapewnienia
bezpieczeństwa personelu i uczniów:
Bezpieczeństwo
-Dane dostępu są wysyłane tylko na adres e-mail podany przez rodziców i nie są umieszczane nigdzie
indziej.
- Zewnętrzne adresy IP nie są udostępniane innym stronom ani widoczne dla osób trzecich.
- Nauczyciele i asystenci nauczycieli kontrolują, kto ma dostęp do Wirtualnej Klasy. W razie potrzeby
mogą blokować lub usuwać poszczególne osoby.
- Wszystkie klasy szkoły podstawowej mają dostęp do systemu poprzez odrębny link przydzielony
każdej klasie. Każda klasa jest "zespołem" we własnym zakresie.
-Wszyscy uczniowie starszych klas mają dostęp do systemu za pomocą indywidualnych adresów email.
-Szkoła korzysta z usług trzech techników ICT, którzy pomagają nauczycielom w rozwiązywaniu
wszelkich problemów technicznych. Jeśli uczniowie mają problemy techniczne, będą wspierani przez
nauczyciela z pomocą technika. Technicy posiadają zaświadczenie o niekaralności (DBS), i nie mają
zgody na bycie sam na sam z uczniem.
-Wszystkie indywidualne dane do logowania są przechowywane bezpiecznie i zgodnie z przepisami
GDPR.
- Szczegóły dostępu są ograniczone tylko dla osób, które potrzebują ich do prowadzenia zajęć.
Nauczyciele
-Nauczyciele i asystenci dydaktyczni korzystają z platformy on-line wyłącznie do celów dydaktycznych.
-Nauczyciele i asystenci będą przez cały czas zachowywać się profesjonalnie, dokładnie tak, jak by to
było w przypadku nauczania w klasie.
-Nauczyciele i asystenci dydaktyczni dbają o to, by tło widziane przez uczniów było zgodne z ich
statusem zawodowym.
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-Jeśli nauczyciel zaplanuje wirtualną wizytę gościa, zarówno uczniowie, jak i rodzice zostaną o tym
wcześniej poinformowani.
Uczniowie
Uczniowie są zachęcani do udziału w lekcjach wirtualnych, ale udział w nich, nie jest obowiązkowy. Jeśli
uczeń nie jest chętny do udziału w lekcjach online, może (z pomocą rodziców) ukończyć lekcję na
podstawie materiałów przesłanych przez nauczyciela. Ważne jest, aby nauczyciel został
poinformowany o decyzji rodziców i aby został określony sposób pracy w tej sytuacji.
Jeśli uczniowie uczestniczą w lekcjach, muszą przestrzegać następujących zasad i przepisów:
-Nauka online ma taki sam cel jak lekcje w szkole. Różni się od nauki w szkole tym, że uczniowie są w
domu, a lekcje odbywają się wirtualnie.
-Uczniom nie wolno ujawniać swoich danych logowania ani linku do Micosoft Teams żadnej innej
osobie.
-Uczniowie muszą przygotować się do lekcji przed rozpoczęciem zajęć. Będą potrzebować swoich
zeszytów, podręczników, zeszytów ćwiczeń i materiałów wskazanych przez nauczyciela.
-Uczniowie logują się na lekcje na czas (o godzinie wyznaczonej przez nauczyciela) - opóźnienia będą
zakłócać lekcję.
-Podczas zajęć uczniowie pracują w sposób, który nie będzie przeszkadzał innym.
-Uczniowie aktywnie uczestniczą w zajęciach odpowiadając na pytania nauczyciela.
-W czasie lekcji mikrofony uczniów są wyłączone. Ważne jest, aby wszyscy uczniowie słyszeli
nauczyciela. Uczeń/rodzic włącza mikrofon w sytuacjach i w sposób uzgodniony z
nauczycielem.Uczniowie (z pomocą rodziców) muszą zadbać o to, by ich tło,które jest widoczne dla
innych podczas lekcji,nie powodowało rozpraszania uwagi, więc zastanów się nad tym zanim pokażesz
innym swoje miejsce pracy. (Odłóż na bok zabawki i inne rzeczy, które mogą rozpraszać twoją uwagę i
innych. Nauczyciele mogą zarezerwować kilka minut na koniec lekcji, aby chętni uczniowie mogli
podzielić się swoimi ulubionymi rzeczami lub doświadczeniami z nauczycielem i kolegami z klasy.
-Zapewniona przestrzeń wirtualna zawiera również tło dźwiękowe. Należy upewnić się, że głośno
odtwarzane radia , tv , rozmowy innych domowników lub te telefoniczne itp. nie przeszkadzają
uczniom i ich kolegom z klasy podczas lekcji.
Surowo zabrania się podczas lekcji
- używania telefonów komórkowych i innych urządzeń multimedialnych (komputerów, tabletów,
telefonów itp.) do celów innych niż lekcja. Pisania wiadomości tekstowych, grania w gry, oglądania
filmów.
- zachowania aroganckiego bez szacunku dla nauczyciela i współpracowników
- uciszania nauczyciela
- brania udział w lekcjach w nieodpowiednim miejscu lub bez odpowiedniego ubrania, np. w basenie
lub bez koszulki
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- spożywania żywności - dozwolona jest szklanka/butelka wody
- używania wirtualnych filtrów do tworzenia innego tła/rzeczywistości, np. przestrzeni lub plaży
- nagrywania lekcji przez Uczniów za pomocą telefonów lub innych urządzeń. Nagrywanie lub
rozpowszechnianie wizerunku innej osoby bez jej zgody jest nielegalne.
Jedynymi osobami upoważnionymi do nagrywania lekcji (lub ich fragmentów) są nauczyciele,
asystenci i kierownictwo szkoły. Mogą to robić w celu udokumentowania wybranej lekcji i celów
szkoleniowych. Nagrywanie jest możliwe tylko na platformie Microsoft Teams.
Uczniowie są zachęcani do włączania kamer podczas lekcji. Pozwala to na lepszy kontakt z grupą i
nauczycielem.
Jeśli uczeń musi opuścić lekcję na krótki czas, powinien zrobić to dyskretnie, nie zakłócając jej
przebiegu. Nie ma potrzeby informowania o tym nauczyciela.
Praca domowa zadana przez nauczyciela jest odsyłana w uzgodniony sposób i w określonym
terminie.
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