
Zasady pracy podczas lekcji on line: 

1. Podczas zajęć on-line uczniowie zachowują się kulturalnie, nie wyśmiewają i  nie komentują 

błędnych odpowiedzi innych uczniów. 

2. Mają odpowiednio przygotowane stanowisko i są stosownie ubrani, nie spożywają posiłków. 

3. Nie usuwają nikogo z grupy lekcyjnej, mogą dołączyć inną osobę z grupy/klasy ale nie osoby 

niezwiązane z klasą/lekcją.  

4. Podczas zajęć uczniowie pozostają skupieni, nie uczestniczą w innych czatach z kolegami, grach        

i innych komunikatorach, aktywnie uczestniczą w lekcji tzn. odpowiadają na pytania nauczyciela, 

zapisują notatki, wykonują polecenia nauczyciela. 

5. Grupa utworzona na komunikatorze służy wyłącznie  do kontaktu w sprawach związanych                  

z lekcją. 

6. Problemy techniczne zgłasza rodzic do wychowawcy. Skutkuje to usprawiedliwioną 

nieobecnością ucznia na lekcji.  Uczeń ma obowiązek dowiedzieć się co było na lekcji, wykonać 

zlecone prace w wyznaczonym czasie. 

7. Zajęcia rozpoczyna nauczyciel, uczeń do nich dołącza. 

8. Jeśli nauczyciel zleca włączenie kamery bo wynika to z: etapu lekcji (np. sprawdzenie i ocena 

wiadomości zdobytych na poprzednich zajęciach czy  bieżącej wiedzy bez podpowiedzi osób             

z zewnątrz lub czytania z podręcznika), przedmiotu i jego specyfiki, partii realizowanego 

materiału,  to włączenie kamery i mikrofonu uważa się za obowiązkowe.  

9. Jeśli nauczyciel zleci włączenie mikrofonów i kamer a uczeń uchyla się od tego bez podania 

powodu to nauczyciel zaznacza uczniowi nieobecność.  

10. Kiedy nauczyciel sprawdza wiedzę i kieruje pytanie do konkretnego ucznia obecnego na lekcji,       

a on rozłącza się bez podania nauczycielowi konkretnej przyczyny i już dalej nie uczestniczy                        

w zajęciach, traktowane będzie  jako uchylanie się od odpowiedzi, co może  skutkować nawet 

oceną niedostateczną – ponieważ uczeń nie udzielił żadnej odpowiedzi na zadane pytanie. 

Nauczyciel zaznacza uczniowi nieobecność. Zgłasza taki fakt wychowawcy, a ten uwzględni przy 

wystawianiu oceny  z zachowania.  

11. Podczas zajęć uczniowie nie wykonują zdjęć, print screenów i innych zatrzymań obrazu, nie 

nagrywają lekcji.  

12. Nauczyciel zaczyna i kończy zajęcia sprawdzając, kto uczestniczył. 

13. Uczeń zobowiązany jest śledzić terminy lekcji. Nauczyciele planują zajęcia wcześniej w kalendarzu 

Aplikacji MS Teams lub wykorzystują komunikator Messenger do poinformowania, gdzie będzie 

odbywać się lekcja. Planowanie lekcji powinno odbyć się najpóźniej dzień wcześniej. 

14. O ewentualnych zmianach w planie, odwołaniu zajęć, zastępstwach wynikających z nieobecności 

nauczycieli uczniów lub rodziców informuje dyrektor szkoły albo na polecenie dyrektora 

wychowawca czy nauczyciel prowadzący zajęcia. 

 


