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Regulamin kont uczniów i opiekunów w domenie zsosto.pl 

1. System poczty elektronicznej szkoły dostępny jest na zasadach określonych  
w niniejszym Regulaminie. 

2. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z poniższym Regulaminem. 
3. Konto pocztowe w domenie zsosto.pl oraz towarzyszące mu aplikacje  

są przeznaczone do wykorzystania wyłącznie w zakresie działalności edukacyjnej 
ucznia Szkoły. 

4. Rozpoczynając korzystanie z konta pocztowego w domenie zsosto.pl, użytkownik 
zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych informacji 
o sobie przez Szkołę wyłącznie w celach technicznych, statystycznych zgodnie  
z ustawą o ochronie danych osobowych. 

5. Użytkownik ma prawo korzystać z konta w domenie zsosto.pl w pełnym zakresie jego 
funkcjonalności pod warunkiem, że będzie to zgodne z obowiązującym prawem, 
normami społecznymi i obyczajowymi. 

6. Korzystając z konta pocztowego, użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie działał  
w sposób naruszający prawa innych użytkowników oraz nie będzie przenosił prawa  
do korzystania ze swojej skrzynki pocztowej na inne osoby. 

7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść i zawartość listów przesyłanych  
za pośrednictwem swojego konta pocztowego. 

 
Regulamin udziału w lekcjach prowadzonych przy użyciu narzędzi do wideokonferencji 
 

1. Wideokonferencje (lekcje on-line) prowadzone są z wykorzystaniem programu Meet 
dostępnego w ramach przekazanemu uczniowi konta e-mail w domenie zsosto.pl lub 
programu Zoom (https://zoom.us/). 

2. Uczeń, który bierze udział w lekcji on-line, oświadcza tym samym, że akceptuje warunki 
niniejszego Regulaminu. 

3. Uczeń ma obowiązek brać udział w lekcjach on-line, na które został zaproszony przez 
nauczyciela w kalendarzu na Google Classroom i wpisanym w terminarzu dziennika 
Librus. 

4. Standardowo lekcje trwają 45 minut i mogą być skrócone do 35 minut przez 
nauczyciela zgodnie z rozporządzeniem MEN. 

5. W przypadku nieobecności nauczyciela spowodowanej zwolnieniem lekarskim lekcje 
są odwołane. 

6. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość prowadzenia lekcji offline. 
7. Nauczyciel ma obowiązek wpisywać zadane prace domowe do dziennika Librus 

zgodnie z zarządzeniem Dyrektora. 
8. Uczeń ma prawo do konsultacji, po wcześniejszym ustaleniu terminu z nauczycielem 

prowadzącym. 
9. Nauczyciel w miarę możliwości może prowadzić kółko zainteresowań. 
10. Nauczyciel ma prawo wprowadzić dodatkowe kategorie ocen sprawdzania wiedzy 

online z wagą 2 lub 3. 
11. Dopuszcza się podział klasy przez nauczyciela na mniejsze grupy uczniów.  
12. Uczeń nie może zapraszać na lekcje on-line innych osób. 
13. Uczeń uczestniczy w lekcjach online z poszanowaniem pracy własnej i innych. 
14. Uczeń nie może zmienić miejsca w grupie bez uprzedniej zgody nauczyciela.  
15. W przypadku braku uczestnictwa w lekcji on-line, uczeń zobowiązany jest  

do nadrobienia materiału samodzielnie.  



16. Nieobecność ucznia podczas lekcji on-line może być usprawiedliwiona przez rodziców 
według standardowych zasad. 

17. Uczeń jest zobowiązany włączyć się do lekcji punktualnie zgodnie z planem lekcji.  
Po upływie 5 minut lekcji, nauczyciel ma obowiązek  odnotowania spóźnienia  
w dzienniku Librus. 

18. Uczeń używa własnego imienia i nazwiska jako nazwy uczestnika. 
19. Uczeń zobowiązuje się mieć wyciszony mikrofon, z wyjątkiem sytuacji w których 

zostanie poproszony o zabranie głosu przez nauczyciela. 
20. Uczniowie zgłaszają się do odpowiedzi przez napisanie swojego imienia w oknie 

służącym do rozmów pisemnych (czat w Meet) lub przy użyciu ikonki podniesienia ręki 
(raise your hand) w Zoom.  

21. O kolejności zabierania głosu przez uczniów decyduje nauczyciel.  
22. Okno do rozmów pisemnych (chat) służy wyłącznie do zgłaszania swojej gotowości 

i  udzielania krótkich odpowiedzi pisemnych. Informacje o zachowaniu ucznia, który nie 
przestrzega zasad kultury osobistej, zakłóca prowadzenie lekcji lub zachowuje się  
w sposób nieakceptowany przez nauczyciela, powinny zostać odnotowane w ocenie  
z zachowania w dzienniku.  

23. Podczas lekcji on-line uczeń powinien mieć włączoną kamerę. Uruchomienie kamery 
równoznaczne jest ze zgodą na opublikowanie wizerunku na czas trwania lekcji. 

24. W przypadku nauki zdalnej przekraczającej co najmniej 2/3 semestru oceny  
z zachowania wystawiane są zgodnie z odrębnym regulaminem uchwalonym Radą 
Pedagogiczną z dnia 24.11.2020 r.  

25. W czasie trwania lekcji on-line obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz 
fotografowania, nagrywania lub utrwalania w jakiejkolwiek formie lub za pomocą 
jakichkolwiek urządzeń materiałów, wizerunku oraz głosu jej uczestników. 

26. Uczeń, który naruszył zakaz nagrywania lub fotografowania filmu, zobowiązany jest  
do adekwatnego zadośćuczynienia osobom trzecim, z tytułu naruszenia ich praw. 

27. Rodzic odpowiada za zabezpieczenie komputera ucznia przed niepożądanymi 
treściami z internatu i blokadą antywirusową. 
 
 
Szkoła zastrzega sobie prawo do nanoszenia modyfikacji w powyższym 
regulaminie wraz ze  zmianą wytycznych MEN, KO, MZ i GIS dla publicznych i 
niepublicznych placówek oświaty. 
 
 
 

 


