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Zasady prowadzenia lekcji poprzez Skype’a  

w Szkole Podstawowej w Albigowej 
 

1. Organizacja zajęć 

1. Lekcje odbywają się w formie indywidualnej lub grupowej. Prowadzone są przez 

nauczyciela za pośrednictwem sieci Internet przy użyciu komunikatora internetowego 

Skype. 

2. Zajęcia rozpoczynają się zgodnie z harmonogramem (planem lekcji klas realizowanym 
przez zdalne nauczanie) umieszczonym na stronie szkoły. 

3. Czas trwania lekcji wynosi 45 minut. Uczeń przygotowuje do lekcji zeszyt i podręcznik z 

danego przedmiotu oraz przybory. 

 
2. Zalecenia sprzętowe: 

Aby uczestniczyć w lekcji poprzez Skype uczeń powinien posiadać: 

a) Komputer, tablet lub telefon (wymagania systemowe dla komputera zgodne 

z informacjami podanymi na stronie http://www.skype.com/intl/pl/get-

skype/on-your- computer/windows/ ). 

b) Słuchawki stereofoniczne z mikrofonem, kamera internetowa. 

c) Przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Edge lub Chrome w aktualnej wersji. 

d) Łącze internetowe. 
 

 

3. Obowiązki ucznia 

1. W trakcie lekcji uczeń wykonuje polecenia nauczyciela, nie spożywa posiłków, nie 

pije napojów, nie żuje gumy. 

2. Uczeń może zadawać pytania nauczycielowi zarówno podczas połączenia on-line jak 

i w sytuacji natrafienia na trudności (np. w konwersacji). 

3. Uczeń ma obowiązek brać aktywny udział w lekcji i przestrzegać ustalonych zasad. 

W czasie lekcji uczeń, w miarę możliwości, przebywa sam w pomieszczeniu i w 

skupieniu uczestniczy w zajęciach – tak jakby znajdował się w sali lekcyjnej 

korzysta z kamery internetowej w celu identyfikacji.  

4. Uczeń w trakcie zajęć stara się być przy urządzeniu komunikacyjnym. Usterki 

techniczne należy zgłosić nauczycielowi prowadzącemu zajęcia on-line. 

5. Podczas korzystania ze Skype uczeń przestrzega etykiety, m.in. nie wypowiada i 

nie umieszcza w konwersacji złośliwych komentarzy, nie używa wulgaryzmów, 

kulturalnie wyraża swoje opinie. 
 

4. Zalecenia dla Rodziców 
 

1. Zachęcanie uczniów do systematycznej pracy i motywowanie do nauki poprzez 

lekcje zdalne. 

2. Dbanie o bezpieczeństwo w sieci poprzez instalację filtrów kontroli rodzicielskiej. 

http://www.skype.com/intl/pl/get-skype/on-your-
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3. W miarę możliwości zapewniamy uczniowi ciszę i spokój oraz osobne 

pomieszczenie podczas udziału w lekcji poprzez Skype. 

 

5. Zakres obowiązków nauczyciela: 
 

1. Przedstawiać uczniom w możliwie ciekawy i przystępny sposób dany temat 

lekcji i motywować ich do pracy oraz aktywnego udziału w zajęciach. 

2. Wyjaśniać niezrozumiałe treści i zagadnienia na prośbę uczniów. 

3. Przygotowywać niezbędne środki dydaktyczne do zajęć. 

4.  Oceniać różnorodne formy aktywności uczniów zgodnie ze szkolnym systemem 

oceniania (wpisywanie ocen do dziennika elektronicznego). 

5. Stosować punktowy system w przypadku niewłaściwego zachowania ucznia 

podczas zajęć (punkty ujemne). 

6. Przygotować notatkę/skrypt z prowadzonej poprzez Skype lekcji zarówno dla 

uczniów, którzy w niej uczestniczyli jak i tym, którym z powodu trudności 

technicznych nie udało się dołączyć do zajęć.  

6. Zakres uprawnień nauczyciela : 
 

1. Wybór form i metod pracy lekcyjnej. 

2. Zadawanie materiału oraz zadań w wybranej przez nauczyciela formie. 

3. Kontrola wiedzy uczniów w przystępny sposób. 

 

 

 


