
Regulamin lekcji on-line

1.W sytuacji zawieszenia zajęć stacjonarnych podstawowym narzędziem komunikacji rodzica / 
opiekuna prawnego z nauczycielem ( tak jak teraz) jest dziennik elektroniczny.

2. Platforma Teams służy wyłącznie do nauki zdalnej, nie może być wykorzystywana do innych 
celów.

3. Uczeń musi być zapisany imieniem i nazwiskiem, aby nauczyciel dołączył go do lekcji. Nie 
wolno zmieniać nicków przydzielonych przez administratora.
4. Link i hasło do lekcji online jest indywidualne dla każdej klasy i każdego ucznia. Dla 
bezpieczeństwa wszystkich uczestników lekcji nie podajemy nikomu spoza klasy dostępu do 
naszych zajęć. 

5. Szkoła nie wyraża zgody na nagrywanie przez ucznia spotkań z nauczycielem. Lekcji nie wolno 
fotografować, robić printscreenów i upubliczniać materiałów związanych z zajęciami.

6. W przypadku otrzymania informacji o dokonaniu i rozpowszechnianiu nagrania z lekcji, 
nauczycielowi przysługuje szereg środków prawnych mających na celu ochronę jego wizerunku, 
łącznie z drogą postępowania sądowego.

7. Platforma jest przestrzenią pracy edukacyjnej, uczeń ponosi odpowiedzialność za to, co na niej 
umieszcza.

8. Jeśli uczeń nie będzie przestrzegał wypracowanych zasad, to może zostać wyciszony, 
wykluczony z zajęć, otrzymać negatywną uwagę, naganę oraz obniżoną ocenę zachowania. Jeśli 
zachowanie ucznia będzie naruszało normy współpracy i współżycia społecznego, może to zostać 
uznane za cyberprzemoc, a sprawca poniesie przewidziane prawem konsekwencje. W sytuacjach 
podszywania się pod kogoś, ingerowania w czyjeś pliki bez uprawnienia, obrażania, używania 
wulgaryzmów ustalenie sprawcy, a także odkrycie adresu IP jest możliwe dla administratora lub 
odpowiednich służb.

a) Zajęcia on-line prowadzi nauczyciel. To on ustala zasady: 
b) Nauczyciel otwiera spotkanie na 5 minut przed planowym rozpoczęciem zajęć. Uczeń dołącza do
spotkania otwartego przez nauczyciela. Nie opuszcza spotkania bez zgody nauczyciela.
c) Włączanie kamery nie jest obowiązkowe, jednak na polecenie nauczyciela uczeń powinien ją 
włączyć lub wyłączyć.
d) Ekran to klasa online –podobnie jak podczas lekcji na żywo, tutaj również nie odzywamy się bez 
potrzeby, nie komentujemy ani nie wyśmiewamy innych, nie krytykujemy, nie obrażamy, nie 
przeszkadzamy.
e) W trakcie lekcji online uczeń uważnie słucha, co mówi nauczyciel i wykonuje jego polecenia.
f) Uczeń dba o ciszę podczas lekcji online, ponieważ wszystkie dźwięki są słyszane przez innych 
uczestników spotkania. Przed każdymi zajęciami uczeń powinien wyłączyć wszystkie urządzenia 
zakłócić ciszę. To, co dzieje się w tle, może rozpraszać i przeszkadzać w uczestnictwie w zajęciach.
Preferowane jest korzystanie ze słuchawek.\
g) Uczeń może mieć wyłączony mikrofon, ale włącza go na polecenie nauczyciela.
h) Głos na zajęciach zabiera się po kolei. Jest to kierowane przez osobę, która prowadzi zajęcia. 
Sposób zgłoszenia się również ustala nauczyciel.
i) Udział w lekcjach (nie tylko online) jest obowiązkowy – to tak, jak przyjście do szkoły. Tylko 
ważna sprawa usprawiedliwia nieobecność. Nauczyciel powinien wiedzieć o tym, że ucznia nie 
będzie. Odnotowuje się nieobecność ucznia na zajęciach online. 



9. Zasady oceniania podczas edukacji zdalnej:

a) Wszystkie prace samodzielne ucznia będą zapisywane w zakładce zadania domowe w edzienniku

b) Nauczyciel określa sposób sprawdzenia zadań, aktywności oraz termin ich wykonania.

c) Brak zadania będzie odnotowywany minusem w dzienniku elektronicznym, a termin 
uzupełnienia braku wskaże nauczyciel.

d) Jeżeli uczeń nie przekaże nauczycielowi pracy w wyznaczonym dodatkowym terminie, nie ma
 już możliwości poprawienia oceny (w zależności od rangi pracy uczeń otrzymuje ocenę 
niedostateczną lub minus z aktywności)

e) Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny pozostają zgodne z zapisami w Statucie Szkoły. 

f) Zasady oceniania na poszczególnych przedmiotach mogą ulec zmianie, o której zespół zostanie 
poinformowany przez nauczyciela uczącego. 


