REGULAMIN ZAJĘĆ ONLINE
W MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SULEJÓWKU
1. W związku ze stanem epidemii Muzeum oferuje szkołom korzystanie z zajęć edukacji
muzealnej online finansowanych ze środków Wieloletniego Programu Rządowego
„Niepodległa”.
2. Oferta skierowana jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych ze szkół
znajdujących się na terytorium Polski oraz szkół polskich poza granicami kraju.
3. Zgłoszenie do udziału w lekcjach online Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku (dalej:
Muzeum) następuje poprzez przesłanie zgłoszenia mailowego na adres:
rezerwacje@muzeumpilsudski.pl . Przesłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z
zarezerwowaniem zajęć. Następuje ono z chwilą mailowego potwierdzenia rezerwacji przez
pracownika Muzeum. Dwa dni przed zajęciami Nauczyciel otrzymuje instrukcję do logowania
oraz link, który przekazuje Uczestnikom. Na dzień przed zajęciami Edukator prowadzący
spotkanie kontaktuje się z Nauczycielem telefonicznie w celu potwierdzenia wszystkich
ustaleń.
4. Zapisy prowadzone są na zajęcia, które będą odbywały się są do końca I semestru roku
szkolnego 2020/2021, tj. 12.02.2021 r.
5. Wszystkie tematy lekcji wraz z opisami zajęć dostępne są na stronie Muzeum:
www.muzeumpilsudski.pl/zajecia-muzealne-dla-szkol-i-przedszkoli/
6. Lekcje online prowadzone są przez Edukatora – pracownika lub współpracownika Działu
Edukacji Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
7. Lekcje online odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00 na platformie
ZOOM. Niektóre terminy mogą być wyłączone z rezerwacji.
8. Jedna lekcja online trwa 60 minut.
9. Nauczyciel ma obowiązek powiadomić Muzeum o chęci odwołania lekcji lub przełożenia jej
terminu z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedotrzymania tego
warunku, Muzeum może odmówić ponownego zapisania grupy na zajęcia.
10. Lekcje prowadzone są bezpłatnie.
11. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z działem edukacji pod adresem:
edukacja@muzeumpilsudski.pl lub telefonicznie: 22 77 88 000.
Gdy uczestnikami zajęć są uczniowie biorący udział w zajęciach w szkole, czyli przebywający w
klasie lub pracowni komputerowej:
1. Nauczyciel powinien przygotować przestrzeń salę lekcyjną lub pracownię komputerową do
przeprowadzenia zajęć online (rzutnik, ekran, głośniki).
2. W przypadku niektórych zajęć Nauczyciel może zostać poproszony o umożliwienie
Uczestnikom korzystania ze smartfonów (odpowiednia informacja znajdzie się w opisie
zajęć).

3. Nauczyciel powinien przygotować się do wejścia na platformę 10 minut przed rozpoczęciem
zajęć i sprawdzić, czy jego sprzęt umożliwia wzięcie udziału w zajęciach online.
4. W przypadku problemów z połączeniem z Internetem lub innych problemów technicznych po
stronie Edukatora, a tym samym barku możliwości przeprowadzenia warsztatów,
Uczestnikom zostanie zaproponowany inny termin spotkania.
5. W sytuacjach szczególnych Muzeum ma prawo odwołać zajęcia, wówczas zostanie
Uczestnikom zaproponowany nowy termin zajęć.
6. Edukator przeznacza pierwsze 10 minut spotkania na omówienie z Uczestnikami zasad
udziału w zajęciach oraz wyjaśnienie kwestii technicznych. Po tym czasie dołączenie do
spotkania nie jest możliwe.
7. Opiekun uczestników z niepełnosprawnościami lub specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
które mogą mieć wpływ na przebieg zajęć, powinien przy rezerwowaniu zajęć poinformować
Muzeum o szczególnych wymaganiach grupy.
8. Nauczyciel ma obowiązek pozostawać z grupą przez cały czas trwania zajęć i wesprzeć
Edukatora, kiedy zachowanie Uczestników by tego wymagało.
9. Edukator ma prawo do wprowadzania zmian w przebiegu zajęć lub ich przerwania w
przypadku niestosowania się uczestników do jego zaleceń.
10. Korzystanie przez Uczestników z kamery w czasie zajęć nie jest konieczne, ale jest wskazane.
11. Chęć wypowiedzi Uczestnik spotkania sygnalizuje podniesieniem ręki lub za pomocą ikonki
„Reactions” (klaśnięcie w dłonie) lub poprzez kliknięcie w ikonkę na pasku „Participants”, a
następnie w okienku z prawej strony wybór przycisku „Raise Hand” (aby opuścić kliknij
„Lower Hand”).
12. Telefony Uczestników powinny mieć wyciszony dźwięk i być używane tylko na wyraźną
prośbę Edukatora.
13. Ogólne zasady uczestnictwa w zajęciach:
 Mówimy o sobie i innych z szacunkiem, nie oceniamy, co pozwoli tworzyć razem
przyjazną i bezpieczną atmosferę.
 Angażujemy się w zajęcia – każdy na swoje 100 %.
 Zajmujemy się tylko tym, co dotyczy zajęć.

Gdy uczestnikami zajęć są uczniowie pracujący w domu w ramach zajęć lekcyjnych online:

1. Każdy uczestnik powinien przygotować się do wejścia na platformę 10 minut przed
rozpoczęciem zajęć i sprawdzić, czy jego sprzęt ma możliwości umożliwiające wzięcie udziału
w zajęciach online.
2. W przypadku problemów połączenia z Internetem lub innych problemów technicznych po
stronie Edukatora, a tym samym barku możliwości przeprowadzenia warsztatów,
Uczestnikom zostanie zaproponowany inny termin spotkania.
3. W sytuacjach szczególnych Muzeum ma prawo odwołać zajęcia, wówczas zostanie
Uczestnikom zaproponowany nowy termin zajęć.
4. Edukator przeznacza pierwsze 10 minut spotkania na omówienie z Uczestnikami zasad
udziału w zajęciach oraz wyjaśnienie kwestii technicznych. Po tym czasie dołączenie do
spotkania nie jest możliwe

5. Opiekun uczestników z niepełnosprawnościami lub specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
które mogą mieć wpływ na przebieg zajęć, powinien przy rezerwowaniu zajęć poinformować
Muzeum o szczególnych wymaganiach grupy.
6. Nauczyciel ma obowiązek pozostawać z grupą przez cały czas trwania zajęć i wesprzeć
Edukatora, kiedy zachowanie Uczestników by tego wymagało.
7. Edukator ma prawo usunąć z zajęć Uczestnika zakłócającego ich przebieg.
8. Korzystanie przez Uczestników z kamery w czasie zajęć nie jest konieczne, ale jest wskazane.
Chęć wypowiedzi Uczestnik sygnalizuje podniesieniem ręki lub za pomocą ikonki „Reactions”
(klaśnięcie w dłonie) lub poprzez kliknięcie w ikonkę na pasku „Participants”, a następnie w
okienku z prawej strony wybór przycisku „Raise Hand” (aby opuścić kliknij „Lower Hand”).
9. Telefony Uczestników powinny mieć wyłączony dźwięk i być używane tylko na wyraźną
prośbę Edukatora.
10. Ogólne zasady uczestnictwa w zajęciach:




Mówimy o sobie i innych z szacunkiem, nie oceniamy, co pozwoli tworzyć razem
bezpieczną atmosferę.
Angażujemy się w zajęcia – każdy na swoje 100 %.
Zajmujemy się tylko tym, co dotyczy zajęć.

