
Drogie Uczennice, Drodzy Uczniowie, 

zapoznajcie się  proszę z zasadami zajęć online, które zostały przygotowane, aby ułatwić nam 

wspólną pracę. 

1. Przed każdymi zajęciami wyłączamy wszystkie aktywne okienka i aplikacje na komputerze 

lub komórce. To, co dzieje się w tle będzie nas rozpraszać i przeszkadzać w uczestnictwie 

w zajęciach. Ekrany to teraz nasza klasa online-podobnie jak sala w szkole podczas lekcji. 

 
2. Pamiętajmy o przygotowaniu sprzętu (naładowana bateria) lub ładowarka w pobliżu, by 
w trakcie pracy nie wyłączył się komputer lub telefon. 

 
3. Czas trwania lekcji online ustala nauczyciel, może ona trwać 30 – 45 minut. 

 
4. Lekcje on-line zawsze rozpoczyna nauczyciel. 

 
5. Na początku zajęć, jeśli nie ma przeszkód technicznych, należy mieć włączoną kamerę 
i wyłączony mikrofon. W ten sposób nauczyciel jest w stanie sprawdzić obecność na zajęciach. 
Głos na zajęciach zabieramy po kolei, w sposób ustalony przez nauczyciela, np. poprzez 
zgłoszenie się do odpowiedzi, odznaczenie łapki w Teams. 

 
6. Korzystanie z czatu podczas lekcji online powinno zostać ustalone z nauczycielem -możecie tą 
drogą zgłosić prowadzącemu kłopoty ze sprzętem, zadać pytanie dotyczące pracy bieżącej 
(Pamiętaj, NIE PISZ CAPS LOCKIEM), nie używaj wulgaryzmów, niewłaściwych wpisów, 
posługuj się poprawnym i kulturalnym językiem. 

 
7. Uczniowie bezwzględnie nie mogą przeszkadzać nauczycielowi w trakcie trwania zajęć (np. 
spóźniać się, niewłaściwe zachowywać przed kamerą, umieszczać na czacie komentarzy nie 
dotyczących zajęć, pisać bez pozwolenia po wirtualnej tablicy udostępnionej przez nauczyciela) 

 
8. Do lekcji online powinniście się przygotować zgodnie z zaleceniami nauczyciela (powtórzyć 
materiał, mieć w pobliżu podręcznik, ćwiczenia, przybory do pisania). 

 
9. Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić print screenów i upubliczniać, chyba, że 
wcześniej uzgodnicie to z prowadzącym i uzyskacie zgodę. 

 
10. Szanujmy swój czas i koncentrujmy się na tym, co dzieje się na zajęciach. Jeśli zajęcia będą 
zakłócane, nauczyciel może wyciszać klasę i dać dostęp do mikrofonu tylko wskazanym 
uczniom. 

 
11. Pamiętajcie, na lekcjach online obowiązują zasady kulturalnego zachowania: 
- zadbaj o właściwy strój  
- podczas zajęć nie należy jeść, chodzić po mieszkaniu i wykonywać zajęć niezwiązanych z lekcją. 

 
12. Zajęcia online wymagają od nas wszystkich skupienia, dyscypliny i przestrzegania 
ustalonych zasad, tylko wtedy będą efektywne. 

 
13. Widzicie na ekranie coś, co Was niepokoi? Reagujcie i poinformujcie o tym nauczyciela lub 
rodzica. 

 


