
1. Przed każdymi zajęciami wyłączamy wszystko, co mamy na komputerze lub w telefonie 

komórkowym. To co dzieje się w tle może nas po prostu rozpraszać i przeszkadzać w uczestnictwie w 

zajęciach.  

2. Ekrany to teraz nasza klasa online- podobnie jak w szkole podczas lekcji, również tutaj nie 

odzywamy się do siebie wulgarnie, nie wyśmiewamy innych, nie krytykujemy, nie obrażamy.  

3. Link i hasło do lekcji online jest indywidualne dla każdej klasy. Dla bezpieczeństwa wszystkich 

uczestników lekcji nie podajemy nikomu spoza klasy hasła dostępu do naszych zajęć. 

4. Logujemy się zawsze swoim imieniem i nazwiskiem, nie podszywamy się pod nikogo, nie 

zmieniamy nicków w czasie lekcji.  

5. Uczeń uczestniczy w lekcji sam (bez opiekunów), rodzic może pomóc jedynie w kwestach 

technicznych.  

6. Obecność na zajęciach on-line jest obowiązkowa. Nieobecności może usprawiedliwić rodzic, w ten 

sam sposób jak nieobecności na lekcjach w szkole.  

7. Na lekcje on-line uczeń loguje się punktualnie, zgodnie z terminem i sposobem wskazanym przez 

prowadzącego.  

8. Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić printscreenów i upubliczniać. Złamanie tej ważnej 

zasady wiąże się nie tylko z wykluczeniem z lekcji, ale też z konsekwencjami prawnymi.  

9. Głos na zajęciach zabieramy po kolei. Jest to ustalone przez osobę, która prowadzi zajęcia. 

10. Podczas lekcji uczeń ma obowiązek reagować na polecenia nauczyciela- odzywać się po włączeniu 

mikrofonu lub pisać na czacie, gdy mikrofon ulegnie uszkodzeniu. Jeżeli prowadzący zajęcia zwróci się 

do ucznia trzykrotnie, a on nie odpowie, to uczeń zostanie uznany za nieobecnego. 

11. Niewłaściwe zachowanie będzie odnotowane przez wpisanie uwagi do e-dziennika. Postawa i 

zachowanie w czasie lekcji online będą elementem oceny zachowania.  

12. Zajęcia online wymagają od nas wszystkich skupienia. Szanujmy swój czas i koncentrujmy się na 

tym, co dzieje się na zajęciach. 

13. Jeżeli sprzęt ucznia np. mikrofon przestanie działać, a awarii nie da się naprawić w ciągu jednego 

dnia, uczeń ma obowiązek zwrócić się do sekretariatu szkoły z zapytaniem o możliwość wypożyczenia 

sprzętu zastępczego. 


