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Drogie Uczennice, Drodzy Uczniowie! 
Zapoznajcie się proszę z zasadami naszych zajęć online. Zostały przygotowane, aby ułatwić 
nam wspólną ̨pracę.  

Postanowienia ogólne: 
1. Lekcje online odbywają się z wykorzystaniem platformy Google Classroom oraz 

aplikacji do wideokonferencji GOOGLE MEET. Link do lekcji online udostępniony jest 
przez prowadzącego zajęcia w Google Classroom. Wymagane jest zainstalowanie 
aplikacji MEET w przypadku łączenia się przy użyciu smartfonu lub tabletu. 

2. Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest udostępnianie otrzymanego linku 
osobom spoza danej klasy i szkoły. 

3. Uczniowie logują się do platformy Google Classroom tylko za pomocą szkolnego adresu 
e-mail (@sp6.malbork.edu.pl) Zabronione jest używanie przez ucznia podczas zajęć 
online pseudonimów lub nicków, które uniemożliwiają ̨ nauczycielowi rozpoznanie 
ucznia.  

4. Podczas dołączania do zajęć uczeń powinien być słyszalny (włączony mikrofon w 
urządzeniu) w celu prawidłowej identyfikacji użytkownika. Dopuszcza się również 
korzystanie z kamery w miarę możliwości technicznych. Nauczyciel może prosić o 
wyłączenie kamery i mikrofonu.   

5. W zajęciach online nie mogą ̨ brać udziału rodzice ucznia ani osoby postronne - z 
wyłączeniem sytuacji wymagających pomocy w obsłudze technicznej danego 
połączenia.  

6. W sytuacji uzasadnionego podejrzenia, iż link do zajęć został udostępniony osobie 
postronnej, nauczyciel usuwa ją z zajęć, a prowadzący zajęcia i informuje o sytuacji 
dyrektora szkoły.  

7. Niedozwolone jest nagrywanie przebiegu zajęć, fotografowanie, wykonywanie tzw. 
print screenów (zdjęć ekranu), a także rozpowszechnianie, upublicznianie w Internecie 
lub w inny sposób przebiegu zajęć i materiałów z lekcji. Złamanie tej ważnej zasady 
wiąże się ̨nie tylko wykluczeniem z lekcji, ale też z konsekwencjami prawnymi. 

8. W razie wystąpienia problemów technicznych z dołączeniem do zajęć online uczeń 
powinien skontaktować się ̨bezpośrednio z nauczycielem (poprzez e-mail, wiadomość 
w dzienniku elektronicznym lub inną formę ustaloną z nauczycielem).  

 

Uczniu! PRZED LEKCJĄ: 
1. Zadbaj o to, aby - w miarę ̨możliwości znaleźć w domu miejsce, w którym będziesz mieć 

odpowiednie warunki do nauki (cisza, brak rozpraszających bodźców).  
2. Powiadom domowników o czasie rozpoczęcia i zakończenia lekcji. Poproś, by nie 

przeszkadzali Ci podczas jej trwania nauki na odległość. 
3. Podłącz słuchawki z mikrofonem (np. dołączone do smartfonu) do urządzenia, z 

którego będziesz korzystać podczas zajęć.  
4. Przed każdymi zajęciami wyłączamy wszystko, co mamy na komputerze, komórce lub 

tablecie. To, co dzieje się ̨ w tle może nas po prostu rozpraszać i przeszkadzać w 
uczestnictwie w zajęciach. Seriale, portale, gry - możemy się ̨nimi zająć po lekcji online. 
Wycisz telefon lub wyłącz przychodzące powiadomienia. 
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5. Przygotuj potrzebne do lekcji materiały – na przykład: książki, zeszyty, zeszyty ćwiczeń, 
przybory do pisania, przygotowane prace, materiały wskazane przez nauczyciela.  

 

PODCZAS ZAJĘĆ 
1. Słuchaj wypowiedzi, wskazówek i instrukcji nauczyciela.  
2. Głos na zajęciach zabieramy po kolei. Jest to ustalone przez osobę,̨ która prowadzi 

zajęcia lub przez Was - poprzez zgłoszenia się ̨do odpowiedzi (np. za pomocą chatu lub 
w inny sposób ustalony z prowadzącym zajęcia).  

3. Wykonuj polecenia nauczyciela.  
4. Zajmuj się ̨wyłącznie czynnościami związanymi z przebiegiem lekcji.  
5. Wyłącz komunikatory, aplikacje i strony internetowe, które nie są ̨ związane z 

przebiegiem zajęć. 
6. Korzystaj z dostępnej podczas lekcji funkcji przesyłania wiadomości tekstowych (tzw. 

czat) tylko w celu komunikacji z nauczycielem lub grupą w sprawach związanych 
wyłącznie z przebiegiem lekcji.  

7. Słuchaj wypowiedzi innych uczestników zajęć – zgłoś chęć wypowiedzi i czekaj na 
udzielenie Ci głosu przez nauczyciela.  

8. Pozostań na swoim miejscu i zachowaj ciszę.  
9. Odnoś się ̨ do innych z szacunkiem – używaj kulturalnego jeżyka, przestrzegaj norm 

kulturalnej komunikacji. 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.  

10. Nie podnosimy na siebie głosu. Ani mówiąc przez komunikator, ani w trakcie 
aktywności na chacie - NIE PISZ CAPS LOCKIEM. 

11. Zgłaszaj nauczycielowi ewentualne problemy techniczne oraz trudności ze 
zrozumieniem omawianego materiału.  

12. Widzisz coś, co Cię niepokoi? Reaguj i poinformuj o tym nauczyciela. 
13. Pamiętaj! Zajęcia rozpoczynamy punktualnie. Nie spóźniaj się! 
14. Zajęcia online wymagają ̨ od nas wszystkich skupienia. Szanujmy swój czas i 

koncentrujmy się ̨ na tym, co dzieje się ̨ na zajęciach. Jeśli zajęcia będą ̨ zakłócane, 
nauczyciel może usunąć użytkownika z lekcji w danym dniu. Uwaga o zakłócaniu zajęć 
wpisana zostanie do dziennika.  

 


