
Drodzy państwo, proszę wraz z dziećmi zapoznać się z regulaminem zachowania ucznia 

podczas zajęć online. Proszę po przeczytaniu odesłać wiadomość z tekstem:  

„Zapoznałam/em się z zasadami dotyczącymi udziału w zajęciach online” oraz podpisać 

imieniem i nazwiskiem ucznia.  

 

Zasady dotyczące udziału w zajęciach online 

 

Drogie Uczennice, Drodzy Uczniowie, 

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

wspólną pracę. 

  

• 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.  

 

• 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 z konsekwencjami prawnymi. Jeśli jednak lekcja lub inne spotkanie online ma być 

nagrane, to wszyscy uczestnicy powinni być o tym poinformowani. Powinien też być jasno określony 

sposób dalszego wykorzystania nagrania. 

 

• 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 - 

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

uczniom.  

 

• Platformy do zdalnej nauki (m.in. MS Teams) służą tylko i wyłącznie do celów edukacyjnych 

przewidzianych określonym przedmiotem lekcyjnym. Na wyżej wymienionych platformach nie wolno 

uczniom tworzyć grup koleżeńskich. 

 

• Jeśli zachowanie będzie naruszało normy współpracy, może zostać uznane za cyberprzemoc, a 

sprawca poniesie przewidziane prawem konsekwencje.  

 

• Przypominamy, że w sytuacjach podszywania się pod kogoś odkrycie adresu IP i ustalenie sprawcy 

jest bardzo proste.  

 

• Na poszczególnych zajęciach mogą być ustalone dodatkowe zasady między Wami a nauczycielem 

prowadzącym dany przedmiot. 

 

• Uczniowie nie mogą tworzyć własnych zespołów. Osobami posiadającymi uprawnienia do tworzenia 

zespołów są nauczyciele. 


