
Drodzy Rodzice i Uczniowie, 

zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami podczas zdalnego nauczania prowadzimy realizację 
lekcji poprzez Platformę Microsoft Office 365. Do uczestnictwa w zajęciach potrzebny jest 
komputer (lub laptop/smartfon) z dostępem do Internetu. 

Zasady uczestnictwa w zajęciach online  

1. Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams. 
2. Preferowane metody pracy z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams  m.in.: lekcje 

online, prezentacje, przesyłanie -  plików, materiałów, prac domowych, konsultacje, 
przeprowadzanie kartkówek, sprawdzianów. 

3. Wyżej wymienione lekcje będą prowadzone zgodnie z dotychczasowym 
tygodniowym harmonogramem. Materiał, który będzie realizowany podczas lekcji, 
zostanie umieszczany w zespołach TEAMS (przedmioty klas) dla uczniów lub jako 
załącznik wiadomości e-mail na konta założone i aktywowane na portalu Office 365.  

4. W razie zaistniałych problemów informacje na temat planowanej lekcji będą 
przekazywane przez e – dziennik. 

5. Godzina lekcyjna z wychowawcą ma służyć m. in. temu, by wspierać uczniów  w tym 
trudnym czasie. 

6. Czas trwania godziny lekcyjnej dla uczniów ustalony zostaje na 30 min. 
7. Nauczyciel pozostaje na stanowisku pracy przez 45 minut (15 min. przeznacza na inne 

czynności np. zapisy w e – dzienniku, konsultacje z uczniami, wysyłanie i odbiór 
zadań, przeniesienie frekwencji uczniów do e – dziennika).  

8. W razie potrzeby nauczyciel może wydłużyć dla uczniów czas trwania lekcji o 
dodatkowe minuty ( max. do 45 minut) -  szczególnie w sytuacjach, gdy uczniowie 
lekceważąco podchodzą do punktualności logowania się na platformie.  

9. W czasie lekcji online prosimy o nieprzeszkadzanie innym słuchaczom. Mikrofon 
należy używać w trakcie zajęć wyłącznie na czas zadawania pytania lub odpowiedzi                
(koordynatorem jest nauczyciel).  

10. Zaleca się odsłuchiwanie zajęć w słuchawkach. 
11. Zabronione  jest  rejestrowanie  przebiegu  zajęć,  przekazywanie  linku  do  zajęć 

innym osobom oraz rozpowszechnianie treści z zajęć w jakiejkolwiek formie. 
12. Obowiązuje punktualność i szacunek wobec innych uczniów oraz nauczycieli. 
13. Potwierdzenie obecności na zajęciach – wpis słowa „jestem”. 
14. Obowiązuje zachowanie kultury osobistej – zwroty grzecznościowe, brak 

wulgaryzmów, trollowania, obrażania innych. 
15. Nauczyciel ma prawo skorzystać z możliwości nagrania lekcji, jeżeli uczeń/uczniowie 

mimo upomnień utrudniają prowadzenie zajęć – nagranie udostępnione zostaje 
dyrekcji, wychowawcy, pedagogowi oraz rodzicom ucznia, wobec którego stosuje się 
odpowiednie konsekwencje. 

16. Należy dbać o prywatność swoją i innych oraz prawo własności w sieci.                                
Nie publikujmy wiadomości, które przesyłane są przez prywatny kanał. Jeśli jest to 
konieczne, to nigdy nie udostępniamy  innym adresu, nazwiska ani żadnych danych 
nadawcy. 

17.  Zalogowanie się na konto na stronie www.office.com oznacza akceptację niniejszych 
zasad oraz zgodę na udostępnienie wizerunku (w szczególności własnego głosu   
i wizerunku) innym uczniom i nauczycielowi. 


