
Zasady postępowania i zachowania 

podczas lekcji online

1. Zajęcia  dydaktyczne,  wychowawcze  prowadzone  online  przez

pracowników szkoły przy użyciu komunikatorów nie mogą być w żaden

sposób rejestrowane, jeśli nauczyciel nie wyraził na to pisemnej zgody.

2. Zabronione jest rozpowszechnianie wizerunku oraz głosu nauczyciela bez

jego pisemnej zgody. 

3. Zajęcia  online prowadzone przez pracowników szkoły przeznaczone są

tylko i wyłącznie dla uczniów szkoły i tylko uczniowie danej klasy zgodnie

z planem lekcji klasy w konkretnych lekcjach mogą w nich uczestniczyć.

Obecność innych uczniów na zajęciach (z innej klasy w szkole) oraz osób

postronnych  jest  możliwa  tylko  za  zgodą  wychowawcy  ucznia  i

nauczyciela prowadzącego dane zajęcia. 

4. Obowiązuje całkowity  zakaz nagrywania, robienia zdjęć i streamowania

podczas lekcji.

5. Obowiązuje  zakaz udostępniania  linków z  dostępem do lekcji  osobom

postronnym. 

6. Na  lekcje  online  należy  logować  się  swoim  prawdziwym  imieniem

i nazwiskiem w wyznaczonym przez nauczyciela czasie.

7. Przed zajęciami należy przygotować stanowisko pracy, aby mieć dostęp

do podręczników, zeszytów, kart pracy i wszystkich pomocy niezbędnych

do uczestnictwa w lekcji z danego przedmiotu. 

8. Należy  zadbać  o  to,  aby  w pokoju  było  cicho –  należy  poinformować

najbliższych  o  mającej  odbyć  się  lekcji,  by  uniknąć  ewentualnego

przeszkadzania w toku zajęć. 



9. Przed  zajęciami  należy  wyłączyć  sprzęt  oraz  programy,  z  których  nie

korzystamy w trakcie lekcji, aby nie rozpraszały uwagi.

10.Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z planem lekcji dla poszczególnej

klasy. 

11. Spotkanie rozpoczyna i kończy wyłącznie nauczyciel.

12. W czasie zajęć nie należy odchodzić od swojego stanowiska pracy bez

powodu.

13. Na polecenie nauczyciela należy włączyć kamery. 

14. W czasie prowadzenia lekcji przez nauczyciela należy wyłączyć mikrofon

i odzywać się tylko po zgłoszeniu i udzieleniu głosu przez prowadzącego

lekcję. 

15. Tylko nauczyciel ma prawo wyłączyć mikrofon innym uczestnikom lekcji.

16. Na czacie wolno zapisywać tylko uwagi i pytania związane z tematem

lekcji lub problemami technicznymi. 

17. W  trakcie  zajęć  należy  stosować  się  do  zasad  i  reguł  ustalonych

z nauczycielem prowadzącym lekcję. Uczestnictwo i aktywność w czasie

zajęć  stanowi  element  do  oceniania  z  przedmiotu  i  oceniania

z zachowania.

18. Pliki  i  materiały udostępniane przez nauczycieli  w czasie pracy online

i zdalnej  należy  gromadzić  w  utworzonych  do  tego  celu  katalogach,

oddzielnych dla poszczególnych przedmiotów i traktować tak, jak notatki

w zeszycie przedmiotowym.

19. Uczestnictwo w zdalnym nauczaniu jest obowiązkowe. 

Naruszenie  ww.  zasad  może  skutkować  zastosowaniem  kar  z katalogu  kar

przewidzianych w Statucie Szkoły. 


