
Komunikat AFK w sprawie kształcenia zdalnego 

Wytyczne, oczekiwania i wymagania wobec rodzin 

 

W ramach przyjętego modelu nauczania zdalnego, szkoły Abby Kelley Foster Charter Public Schools 

mogą korzystać z form komunikacji wideo takich jak wideokonferencje, przekazywanie komentarzy 

i linków w czasie rzeczywistym za pośrednictwem funkcji „czatu”, oraz inne formy komunikacji 

online w czasie rzeczywistym, łącznie z interakcjami za pośrednictwem różnych platform 

internetowych takich jak Zoom, Google, WebEx itp., które nauczyciele mogą zdecydować się 

wykorzystywać do połączeń z uczniami, kierując się własnym profesjonalnym osądem. 

 

Uczniów korzystających z platform internetowych obowiązują określone zasady i wymagania. 

Należy uwzględnić następujące wymogi, które znajdą zastosowanie do korzystania ze wszystkich 

platform komunikacji i kształcenia w trybie online: 

 Okręg szkolny uznaje, że korzystanie z usług kształcenia zdalnego oznacza zgodę rodziców i 

dziecka na naukę w trybie online, oraz zobowiązanie do zachowania pełnej zgodności z 

wymogami dotyczącymi tej formy nauki, o których mowa w niniejszym komunikacie. 

 Należy zapewnić dalsze przestrzeganie zasad prywatności i praw własności intelektualnej 

naszej społeczności szkolnej – naszych nauczycieli i uczniów. Osoby korzystające obecnie ze 

zdalnego kształcenia zobowiązane są nie zachowywać, nagrywać, udostępniać ani nie 

publikować zajęć ani zdjęć z zajęć lekcyjnych. 

 W przypadku stwierdzenia, że uczeń, rodzic / opiekun lub inna osoba nagrywa lub nagrała 

zajęcia online, okręg szkolny podejmie stosowne kroki, łącznie z między innymi zakazem 

uczestnictwa danego ucznia w tych zajęciach oraz/lub przyszłych zajęciach, wyciągnięciem 

konsekwencji dyscyplinarnych wobec ucznia, oraz/lub zastosowaniem innych środków 

zaradczych wobec tego typu nielegalnych praktyk. Ponadto, wszystkim uczniom 

uczestniczącym w zajęciach online, oraz rodzicom lub opiekunom będącym świadkiem 

lekcji online w wyniku przebywania w tym samym pomieszczeniu co uczeń, zabrania się 

przekazywania lub upowszechniania wobec stron trzecich wszelkich informacji jakie mogą 

uzyskać na temat innych uczniów. 

 Nieprzestrzeganie niniejszych zasad może spowodować utratę prawa do korzystania z 

platformy zdalnego nauczania oraz/lub konsekwencje dyscyplinarne. Wszystkie zasady i 

warunki przewidziane w regulaminie ucznia i dotyczące ogólnego zachowania ucznia, 

łącznie z zasadami dotyczącymi zachowania ucznia w środowisku online, zastraszania lub 

cyberprzemocy, znajdują zastosowanie podczas nauki zdalnej. 

 Rodzice lub opiekunowie mają prawo zawiesić dostęp dziecka do urządzeń elektronicznych, 

materiałów i zasobów internetowych, kontaktując się z dyrektorem szkoły. Podejmując 

decyzję, że uczeń nie będzie korzystać z okręgowych zasobów informatycznych zgodnie z 

powyższymi wymaganiami, należy pamiętać, że odebranie dziecku dostępu do 

wspomnianych narzędzi może w znaczący sposób wpłynąć na możliwość pracy zespołowej 

dziecka z innymi uczniami z klasy nad pracami i projektami szkolnymi. 

Pytania dotyczące niniejszego dokumentu prosimy kierować pod adres email jcalabresi@akfcs.org 

lub zostawiając wiadomość głosową pod numerem (508) 854-8400. 

 


