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Zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach podczas zdalnego nauczania

1.
Zdalne nauczanie prowadzone jest w programie Office 365, Microsoft Teams, który służy do
prowadzenia zajęć, przesyłania informacji, odbywania konsultacji. Do komunikowania się,
informowania o postępach uczniów, frekwencji oraz przesyłania materiałów. Zadawania pytań
do nauczycieli.
2.
Do komunikacji i przesyłania materiałów może być również wykorzystywany
e-dziennik.
3.
4.

Uczestnictwo w zajęciach online jest obowiązkowe. Nieobecność ucznia podczas zajęć powinna
być usprawiedliwiona przez rodzica w formie ustalonej z Wychowawcą
Uczeń, który z uzasadnionego powodu nie bierze udziału w lekcji zdalnej ma obowiązek
wykonać zlecone zadania.

5.

Lekcje odbywają się zgodnie z tygodniowym rozkładem lekcji. Uczniowie logują się na zajęcia
punktualnie.

6.

Lista zalogowanych uczniów w Microsoft Teams podczas „wideolekcji” jest listą obecności.

7.

Zajęciach online są przeznaczone wyłącznie dla uczniów.
Rodzice, inne osoby nie mogą uczestniczyć w zajęciach.
8. Prowadzącym lekcje jest nauczyciel i tylko On ma prawo do decydowania o wyciszaniu
uczestników i prezentowania swojego ekranu
9. Uczeń zobowiązany jest wyłączyć wszystko, co ma na urządzeniu, z którego korzysta w czasie
lekcji.
10. Podczas lekcji, tak jak w szkolnej klasie, obowiązują zasady właściwego zachowania.
Zabronione jest:
 udostępnianie kodów, e-maili, haseł innym osobom,
 podszywanie się pod kogoś innego, zmienianie nicków podczas lekcji,
 wykonywanie innych czynności, które mogą przeszkadzać podczas zajęć,
 odzywanie się do siebie wulgarnie, podnoszenie na siebie głosu,
 wyśmiewanie, krytykowanie, obrażanie innych,
 prowadzenie czatu, rozmów niedotyczących lekcji,
 zabieranie głosu bez zgody prowadzącego zajęcia,
 nagrywanie, fotografowanie, robienie print screenów i upublicznianie lekcji.
Złamanie tej zasady wiąże się nie tylko z wykluczeniem z lekcji, obniżeniem oceny
zachowania, ale też z konsekwencjami prawnymi.
Pamiętajcie w internecie „nic nie ginie”, napisane słowa są dowodem nieodpowiedniego
zachowania.
11. Zachowanie uczniów podczas lekcji online, naruszanie ustalonych norm współpracy, będą miały
wpływ na ocenę z zachowania.
12.

13.

Uczeń ma obowiązek włączyć kamerę na polecenie nauczyciela, obowiązkowo kamera powinna
być włączona w czasie pisania sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi ustnych.
Praca ucznia powinna być pracą samodzielną , zabronione jest uczestniczenie w sprawdzianie
rodzica lub innej osoby. Taka sytuacja jest naganna.
Pamiętajmy o przerwie międzylekcyjnej. Po zajęciach spędzajcie czas na świeżym powietrzu.

