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Na stronie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich opublikowano poradnik dla nauczycieli        

i dyrektorów szkół Jak bezpiecznie prowadzić lekcje online. Poradnik dla nauczycieli           

i dyrektorów: 

(https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Poradnik_nauczyciele_dyrektorzy.pdf) 

 

Poradnik wychodzi naprzeciw palącej potrzebie nauczycieli bezpiecznego prowadzenia lekcji 

online oraz zapobiegania  negatywnym zjawiskom i zachowaniom oraz interweniowania          

w przypadku ich pojawienia się w trakcie lekcji online, takim jak cyberprzemoc wobec 

uczniów i nauczycieli czy naruszenia praw i norm społecznych, zakłócanie prowadzenia zajęć              

( https://glos.pl/nauczyciele-nekani-w-sieci ). 

 

Poradnik zawiera bardzo praktyczne wskazówki  dla nauczycieli  : 

 

- Jak wprowadzić ( po ustaleniu z uczniami) zasady bezpiecznego prowadzenia lekcji online  

- Z jakich bezpiecznych platform i narzędzi do prowadzenia lekcji online skorzystać 

  

Znaczne miejsce poświęca się temu jak zapobiec możliwym (i realnie występującym) 

zachowaniom, zagrażających  bezpieczeństwu pracy nauczycieli i uczniów oraz naruszającym  

prawo i normy społeczne, jak : 

 

- różne przejawy przemocy rówieśniczej online (podczas zajęć zdalnych – przemoc na czacie, 

upublicznianie wizerunku, podszywanie się pod innych uczniów etc.) 

 

- cyberprzemocy  wobec nauczycieli-znieważanie nauczyciela podczas lekcji zdalnych 

(słowem, pismem, wizerunkiem,  gestem, działaniem , itp.) 

 

- publikowanie niedozwolonych treści ( obraźliwych pisemnych komentarzy, patotreści) 

 

- innych niedozwolonych lub negatywnych zachowań, takich, jak :dostanie się na lekcje osób 

spoza klasy, nagrywanie lekcji, udostępnianie zdjęć lub nagrań osobom trzecim bez wiedzy     

i zgody uczestników lekcji, naruszenie praw do wizerunku. 

 

Cenne w Poradniku jest to, że nie tylko podkreśla się, że tego typu zjawiska  powinny spotkać 

się ze zdecydowanym  odzewem osób odpowiedzialnych (dyrektora, nauczyciela, pedagoga), 

ale wskazuje  się także : 

-  co robić w razie naruszenia zasad prowadzenia lekcji - konkretne działania interwencyjne 

- jak chronić praw nauczycieli prowadzących lekcje online związanych z ochroną danych 

osobowych, wizerunku i dobrego imienia.   

 

https://glos.pl/nauczyciele-nekani-w-sieci


 

Zasady w klasie podczas lekcji online 

Wielu dydaktyków zaczynając lekcje online, zapomniało o przekazaniu uczniom 

odpowiednich zasad. W takim wypadku konieczne jest przypomnienie im, że elektroniczny 

pokój zajęć to też szkolna klasa tylko w formie elektronicznej. Jednak reguły pozostają takie 

same. 

Dlatego podobnie, jak w szkole nie powinno się z nikogo naśmiewać czy krytykować, a w 

żadnym wypadku wulgarnie odzywać. Co jeszcze według poradnika warto zalecić uczniom? 

 

— Wyciszenie komórek, wyłączenie powiadomień z różnych portali i gier podczas zajęć. 

— Logowanie się imieniem i nazwiskiem — nie podszywanie się. 

— Zastrzeżenie rozpowszechniania linków i haseł do kont i klas online. 

— Zakaz nagrywania, fotografowania i print screenowania lekcji. 

— Nie podnoszenie na siebie głosu podczas zajęć. 

— Zabieranie głosu po kolei i zgłaszanie się do odpowiedzi. 

— Informowanie nauczyciela o niepokojących sytuacjach. 

 

Za nieprzestrzeganie zasad należy jasno ustalić konsekwencje. Może być to wyciszenie, 

wykluczenie z zajęć, zablokowanie niepożądanej osoby w klasie czy poniesienie prawnych 

konsekwencji za cyberprzemoc. 

Dyrektorzy otrzymują cenne wskazówki dotyczące organizacji bezpiecznego modelu 

nauczania zdalnego oraz zbudowania  sprawnego system komunikacji  w kontekście online. 
 

W Poradniku wymienia się następujące działania mogą pomóc w zbudowaniu modelu pracy 

zdalnej: 

 

- diagnoza sytuacji, czyli przyjrzenie się możliwościom pracy online przez uczniów                 

i nauczycieli (dostępność sprzętu, warunki w domu) 

  

- inwentaryzacja zasobów ludzkich, czyli wyłonienie z grona pedagogicznego liderów 

cyfrowych, którzy wesprą koleżanki i kolegów w tworzeniu wirtualnego warsztatu pracy. 

Warto skorzystać z wiedzy i doświadczeń uczniów, którzy są biegli w posługiwaniu się 

narzędziami internetowymi 

 

- powołanie zespołu nauczycieli ds. zdalnego nauczania, czyli stworzenie ciała doradczego 

dla dyrektora szkoły w obszarze edukacji zdalnej; w skład zespołu mogą wchodzić uczniowie 

 

-  ustalenie zasad współpracy online z kadrą, czyli wypracowanie ram pracy w nowych 

warunkach – spotkań, sposobów dokumentowania pracy, monitorowania jej oraz 

pozyskiwania informacji zwrotnej 

 

- przeszkolenie grona pedagogicznego w zależności od zdefiniowanych potrzeb, 

uwzględniając aspekty dotyczące bezpieczeństwa 

 



- wdrożenie systemowego rozwiązania dla szkoły – na przykład Office 365 lub Google 

GSuite, które zapewni największe bezpieczeństwo użytkowników 

 

-  stworzenie szkolnej listy dobrych praktyk oraz bezpiecznych programów do wykorzystania  

 

- włączenie rady rodziców i samorządu szkolnego do współpracy w wypracowaniu nowego 

modelu nauczania 

 

- pozyskiwanie informacji zwrotnej od uczniów i rodziców na bieżąco w celu ulepszania 

systemu 

 

 

Ważne jest także zorganizowanie systemu dobrej – wielopoziomowej komunikacji 
 

Dbałość o dobrą komunikację to rzecz kluczowa w całym procesie budowania modelu 

nauczania online.   

Dzięki niej możliwe jest zachowanie dobrych relacji wewnątrz społeczności szkolnej               

i większy komfort pracy. 

 

Do dobrych praktyk można zaliczyć:  

 

- spotkania online dyrektora szkoły z nauczycielami-służące nie tylko przekazywaniu 

informacji, ale przede wszystkim budowaniu relacji, a tym samym definiowaniu potrzeb          

i udzielaniu wsparcia (warto, by takie spotkanie odbywało się przynajmniej raz w tygodniu) 

 

- spotkania online zespołów nauczycieli - dzięki którym można zaplanować pracę w blokach 

interdyscyplinarnych, miniprojekty, a także zbalansowany rozkład pracy dla uczniów danego 

zespołu klasowego 
 

- spotkanie online wychowawcy klasy z zespołem uczniów służące budowaniu relacji, 

wsłuchaniu się w potrzeby, ustalaniu zasad pracy 

 

- dyżur online wychowawcy klasy w konkretnie ustalonym czasie dla swoich wychowanków 

 

- dyżur online psychologa i pedagoga dla uczniów, rodziców i nauczycieli 

 

 - konsultacje cyfrowe (superwizja) dla nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia 

 

 - organizacja spotkań samorządu szkolnego i wysłuchanie zgłaszanych uwag 

 

- spotkania online dyrekcji szkoły z radą rodziców służące monitorowaniu nowego modelu 

pracy, pozyskiwaniu wsparcia i informacji zwrotnej 

 

Propozycja zasad współpracy z uczniami zawarte w Poradniku :  

 

 

Oto zestaw zasad, które możesz skopiować i przesłać uczniom i uczennicom, aby każdy/a miał 

czas zapoznać się z tym, co w prowadzeniu zajęć online jest najistotniejsze. Omówienie tych 

zasad może stanowić cel lekcji wychowawczych, prowadzonych w Twojej szkole.  
 



Drogie Uczennice, Drodzy Uczniowie  

 

Zapoznajcie się proszę z zasadami naszych zajęć online. Zostały przygotowane, 

aby ułatwić nam wspólną pracę. Dodajcie zasady, które są ważne dla Was.  

 

-Przed każdymi zajęciami wyłączamy wszystko, co mamy na komputerze lub 

komórce. To, co dzieje się w tle może nas po prostu rozpraszać i przeszkadzać   

w uczestnictwie w zajęciach. Seriale, portale, gry - możemy się nimi zająć po 

lekcji online.  

 

- Ekrany to teraz nasza klasa online – podobnie jak w szkole podczas lekcji, 

również tutaj NIE odzywamy się do siebie wulgarnie, nie wyśmiewamy innych, 

nie krytykujemy, nie obrażamy. 

 

 - Logujemy się zawsze swoim imieniem i nazwiskiem, nie podszywamy się pod 

nikogo innego, nie zmieniamy nicków w czasie lekcji. Dzięki temu będę wiedzieć, 

że Ty to Ty. 

 

 - Link i hasło do lekcji online jest indywidualne dla każdej klasy. Dla 

bezpieczeństwa wszystkich uczestników lekcji nie podajemy nikomu spoza klasy 

hasła dostępu do naszych zajęć. 

 

- Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić print screenów i upubliczniać. 

Złamanie tej ważnej zasady wiąże się nie tylko wykluczeniem z lekcji, ale też      

z konsekwencjami prawnymi. 

 

- Głos na zajęciach zabieramy po kolei. Jest to ustalone przez osobę, która 

prowadzi zajęcia lub przez Was - poprzez zgłoszenia się do odpowiedzi. Nie 

podnosimy na siebie głosu. Ani mówiąc przez komunikator, ani w trakcie 

aktywności na forach - NIE PISZ CAPS LOCKIEM.  

 

- Widzicie coś, co Was niepokoi? Reagujcie i informujcie mnie o tym.  

 

- Zajęcia online wymagają od nas wszystkich skupienia. Szanujmy swój czas        

i koncentrujmy się na tym, co dzieje się na zajęciach. Jeśli zajęcia będą 

zakłócane, mogę wyciszać klasę i dać dostęp do mikrofonu tylko wskazanym 

uczniom. 
 


