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Procedury postępowania w przypadku niestosowania się do zasad lekcji on-line przez ucznia oraz procedury postępowania 
w sytuacjach niepożądanego zachowania i/lub zakłócania toku lekcji on-line przez ucznia  spoza klasy lub osoby postronne, 
w tym członków rodziny ucznia stanowią integralną cześć obowiązujących w szkole Procedur zachowania bezpieczeństwa, 
postępowania zapobiegawczego i interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych oraz nadzwyczajnych.  

 

XXXVI. Procedura postępowania w przypadku niestosowania się do zasad lekcji on-line przez 
ucznia: 
1. Nauczyciel zwraca uczniowi uwagę na niewłaściwe zachowanie i używając perswazji słownej, 
przywołuje ucznia do uczestnictwa w lekcji on-line.   
2. W przypadku powtarzających się niewłaściwych zachowań, nauczyciel wycisza na kilka minut 
mikrofon ucznia oraz wyłącza możliwość pisania na czacie, jednocześnie informuje go, że ma 
obowiązek nadal uczestniczyć w lekcji on-line. 
3. Jeśli uczeń po ponownym włączeniu mikrofonu nadal zakłóca tok lekcji,  nauczyciel stosuje 
konsekwencje zgodne z zapisami w Statucie szkoły. 
4. W miarę możliwości nauczyciel po zakończonej lekcji on-line przeprowadza z uczniem uporczywie 
zakłócającym jej przebieg rozmowę wychowawczą. Jeżeli dokonane ustalenia nie przyniosą 
oczekiwanych efektów, nauczyciel zwraca się o pomoc do wychowawcy, a następnie do 
pedagoga/psychologa szkolnego.   
5. Jeżeli podjęte działania nadal nie przynoszą oczekiwanych rezultatów wyznaczone zostaje 
spotkanie on-line w zespole: uczeń i jego rodzice, wychowawca, pedagog/psycholog oraz 
dyrektor/wicedyrektor szkoły. Na spotkaniu zostają ustalone wspólnie zasady dalszego 
funkcjonowania ucznia na zajęciach on-line. 
6. Niewypełnianie przez ucznia postanowień ze spotkania on-line skutkować będzie obniżeniem 
oceny zachowania.  
 
XXXVII. Procedura postępowania w sytuacjach niepożądanego zachowania  i/lub zakłócania toku 
lekcji on-line przez ucznia spoza klasy lub osoby postronne, w tym członków rodziny ucznia: 
1. Nauczyciel prowadzący lekcję on-line w przypadku wystąpienia niepożądanego zachowania i/lub 
zakłócania toku lekcji on-line przez ucznia spoza klasy lub osoby postronne, natychmiast wycisza 
mikrofon danego ucznia.  
Jeżeli można przeprowadzić lekcję do końca, to: 
2. Po zakończeniu lekcji nauczyciel przekazuje informację o zaistniałej sytuacji wychowawcy ucznia.  
3. Wychowawca kontaktuje się z rodzicem/opiekunem ucznia telefonicznie lub poprzez dziennik 
elektroniczny w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.4. Jeżeli wychowawca zdecyduje się na rozmowę 
on-line, może w niej uczestniczyć również pedagog/psycholog szkolny, a w sytuacjach szczególnych 
dyrektor/wicedyrektor szkoły. 5. Jeżeli wychowawca stwierdzi taką potrzebę, z uczniami - świadkami 
zdarzenia, przeprowadza rozmowę pedagog/psycholog szkolny.6. Fakt rozmowy zostaje odnotowany 
w dzienniku pedagoga/psychologa oraz przez wychowawcę w dzienniku elektronicznym (kategoria: 
kontakty z rodzicami). 7. W przypadku powtarzania się sytuacji niepożądanych zachowań i/lub 
zakłócania toku lekcji on-line przez ucznia spoza klasy wyciąga się w stosunku do niego konsekwencje 
zgodne z zapisami w Statucie szkoły.  
8. W przypadku powtarzania się sytuacji niepożądanych zachowań i/lub zakłócania toku lekcji online 
przez osoby postronne, w tym członków rodziny ucznia, rodzice/prawni opiekunowie ucznia 
informowani  są o przekazaniu sprawy do instytucji zewnętrznych.  Szkoła wysyła pismo z wnioskiem 
o wgląd w sytuację rodziny odpowiednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku 
i/lub Sądu Rodzinnego i Nieletnich. 
Jeżeli nie można przeprowadzić lekcji do końca, to: 
2. Nauczyciel przerywa tok lekcji i przekazuje informację o zaistniałej sytuacji wychowawcy ucznia. W 
przypadku przerwania toku lekcji nauczyciel prowadzący zajęcia planuje realizację zajęć w innym 
terminie ustalonym w porozumieniu z  uczniami. 
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Dalsze kroki postępowania – jak wyżej. 
 
 


