
Regulamin uczestniczenia w zajęciach nauczania zdalnego 

w Szkole Podstawowej im. Cypriana Godebskiego w Raszynie 

 
Platforma Microsoft Teams (czat i kanały) przeznaczona jest wyłącznie do celów 

edukacyjnych i nauki zdalnej. Udział w zajęciach zdalnych/online jest obowiązkowy. 

 

Nauczyciel 

1. Zaproszenia do lekcji online należy wysyłać wyłącznie do uczniów z danej klasy. 

2. Przy tworzeniu lekcji powinno się wprowadzić takie ustawienia, żeby mogły brać w niej 

udział tylko osoby zaproszone.   

3. Ustawiając lekcję trzeba pamiętać, żeby jej właścicielem i prowadzącym był zawsze 

nauczyciel i tylko on miał prawo do wyciszania uczestników i prezentowania swojego 

ekranu.   

4. Należy udostępniać uczniom tylko konkretną aplikację lub prowadzić lekcje korzystając  

z osobnego konta na komputerze, gdzie nie ma prywatnych plików.  

5. Nauczyciel ustala w jaki sposób będzie przebiegać komunikacja podczas lekcji. 

6. Nauczyciel powinien punktualnie rozpoczynać i kończyć zajęcia. 

  

   

Uczeń 

1. Musisz dostosować się do określonych przez nauczyciela zasad pracy na lekcji. 

2. W czasie przewidzianym na lekcję (30 - 45 minut) musisz cały czas być w gotowości  

i czekać na rozpoczęcie zajęć przez nauczyciela. Nauczyciel może mieć problemy 

techniczne i z tego powodu nie rozpoczął spotkania w przewidzianym czasie. 

3. Przed każdymi zajęciami wyłącz wszystko, co masz na komputerze lub komórce  

(seriale, portale, gry) - to co dzieje się w tle rozprasza i przeszkadza w uczestniczeniu  

w zajęciach.   

4. Nie możesz rozpoczynać lekcji (dołącz do spotkania zainicjowanego przez nauczyciela).  

5. Wszelkie usterki (problem z mikrofonem, słabe połączenie, brak kamery)  

oraz nieprzygotowanie zgłoś na początku lekcji.  

6. Ekrany to teraz nasza klasa online – tak jak w szkole podczas lekcji, nie odzywamy się do 

siebie niekulturalnie, nie wyśmiewamy innych, nie krytykujemy, nie obrażamy.  

7. Bądź punktualny i szanuj czas innych.  

8. Podczas zajęć, w miarę możliwości, korzystaj ze słuchawek.  

9. W trakcie lekcji online nie przeszkadzaj innym uczestnikom. Mikrofon włącz tylko na 

czas zadawania pytania lub udzielania odpowiedzi.  

10. Jeżeli zostaniesz wyciszony przez nauczyciela - nie możesz włączyć mikrofonu (dopiero 

na polecenie nauczyciela).  

11. Nie możesz prowadzić rozmów/pisać na czatach/kanałach w czasie trwania zajęć.  

12. Podczas trwania całej lekcji powinieneś być aktywny.  

13. Zobowiązany jesteś do włączenia kamery, chyba że nauczyciel zdecyduje inaczej. 

14. Do lekcji powinieneś przygotować zeszyt/podręcznik/zeszyt ćwiczeń lub inne materiały, 

które będą potrzebne.  



15. Dbaj o wizerunek udostępnianej przez siebie przestrzeni  

w czasie zajęć - skorzystaj z wirtualnego tła - unikniesz komentarzy dotyczących Twojego 

otoczenia. Strój również dostosuj do sytuacji.  

16. Dbaj o prywatność swoją i innych oraz o prawo własności w sieci. Nie publikuj 

wiadomości, które dostałeś przez prywatny kanał.  

17. Zabronione jest rejestrowanie przebiegu zajęć (nagrywanie, fotografowanie, 

robienie print screenów) oraz rozpowszechnianie treści w jakiejkolwiek formie. Złamanie 

tej ważnej zasady wiąże się z obniżeniem oceny z zachowania, ale też z konsekwencjami 

prawnymi.  

18. Pamiętaj o zasadach Netykiety obowiązujących w Internecie oraz poszanowaniu  

praw własności.  

  

Netykieta 

 

1. Chroń swoje dane dostępu do konta platformy Microsoft.  

2. Szanuj innych - traktuj ludzi tak, jak chcesz, aby traktowali Ciebie.  

3. Nie używaj wulgaryzmów. Zabronione jest również celowe cenzurowanie przekleństw, 

niedokończenie ich czy ukrywanie poprzez wstawianie różnych znaków, przestawianie 

liter, pisanie w innym języku itp.  

4. Niedozwolone jest umieszczanie w platformie obrazów/grafik/zdjęć sprzecznych z ogólnie 

przyjętymi normami społecznymi i moralnymi. 

5. Nie używaj nieczytelnych tekstów i form wypowiedzi - używanie generatorów pisma; 

pisanie jaskrawym kolorem; czcionką o różnej wielkości w jednym wyrazie; celowe 

popełnianie błędów ortograficznych; rozbijanie wypowiedzi na kilka odrębnych linijek.  

6. Nie hejtuj, nie trolluj, nie obrażaj. Zabronione jest również floodowanie oraz spamowanie. 

7. Nie nadużywaj emotikonek i gifów. 

8. Sprzeciwiaj się hejtowi, zgłoś takie zachowanie rodzicom lub wychowawcy. 

9. Nie pisz WIELKIMI LITERAMI (takie pismo uważane jest za krzyk). 

10. Pisz po polsku, pamiętaj o ortografii, odmianie i zwrotach grzecznościowych.  

  

Jeżeli Twoje zachowanie będzie naruszało powyższe normy współpracy, poniesiesz 

konsekwencje zgodnie z punktowym systemem oceny zachowania. Za zachowanie 

uznane za cyberprzemoc, możesz ponieść przewidziane prawem konsekwencje  

(Statut Szkoły, Kodeks Karny). 
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