
Drogie Uczennice, Drodzy Uczniowie 
zapoznajcie się z zasadami naszych zajęć online. 

Zostały przygotowane, aby ułatwić nam wspólną pracę. 

 

 
REGULAMIN PROWADZENIA ZAJĘĆ W FORMIE ON-LINE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. UNICEF W MALBORKU 

Zajęcia są prowadzone w aplikacji Teams w programie OFFICE 365 . 

Informacje wstępne: 

W przypadku zawieszenia zajęć stacjonarnych z powodu pandemii Nauczyciele prowadzą lekcje on 

– line poprzez aplikację Microsoft Teams w programie OFFICE 365. Dodatkową formą komunikacji 

jest e-dziennik na platformie Vulcan. 

Sposoby prowadzenia zajęć – wyjaśnienie zapisów: 

T – lekcja odbywa się on-line (nauczyciel jest na wizji)     

W wyjątkowych, sporadycznych sytuacjach, kiedy z przyczyn technicznych nie ma możliwości 

poprowadzenia lekcji przez platformę  Microsoft Teams sposób prowadzenia zajęć może ulec zmianie:            

S – praca samodzielna z możliwością rozmowy telefonicznej z nauczycielem (uczeń rozwiązuje 

samodzielnie przesłane mu drogą elektroniczną zadania wraz z instrukcją od nauczyciela, 

prowadzący lekcję jest w kontakcie z uczniem za pomocą e- maila lub telefonu) 

 

ZASADY KORZYSTANIA Z LEKCJI ON – LINE 

 

1. Rozmowę wideo – lekcję, zawsze rozpoczyna Nauczyciel. Uczniowie do niej dołączają. 

Nauczyciel zarządza przebiegiem spotkania. W spotkaniu nie uczestniczą osoby spoza grupy 

klasowej. 

2. Przed rozpoczęciem lekcji każdy Uczeń w tzw. trybie oczekiwania na Nauczyciela ma wyłączoną 

kamerę oraz mikrofon. 

3. Podczas zajęć Uczeń ma włączoną lub wyłączoną kamerę, włącza ją na wyraźną prośbę 

Nauczyciela. 

4. Uczeń ma przygotowane: podręcznik do zajęć z danego przedmiotu, zeszyt ćwiczeń, zeszyt 

przedmiotowy oraz inne materiały, jeżeli zostanie o to uprzednio poproszony przez nauczyciela. 

5. Obowiązkiem Ucznia jest uczestniczenie w zaplanowanych przez nauczyciela spotkaniach i 

odrabianie wszystkich prac domowych. Jeżeli Uczeń z uzasadnionych powodów nie będzie mógł 

uczestniczyć w zajęciach, rodzic usprawiedliwia tę nieobecność, a Uczeń uzupełnia treści oraz 

zadania domowe dotyczące tej lekcji. 

6. Przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu zajęć Uczniowie nie prowadzą rozmów między 

sobą w formie czatu. 

7. Lekcje rozpoczynamy punktualnie. 

8.Przed każdymi zajęciami zamykamy wszystko, co mamy na komputerze lub komórce. 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. Uczeń dba o wizerunek udostępnianej przez niego 

przestrzeni w czasie zajęć. 

 



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

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

Korzystając z platformy, zachowaj kulturę osobistą w mowie i piśmie, pamiętaj o przywitaniu się z 

Nauczycielem i kolegami. 

 

10.Logujemy się za pomocą swojego loginu i hasła, nie udostępniamy tych danych osobom 

postronnym. 

 

11.Lekcji nie wolno upubliczniać, wykorzystywanie i upublicznianie wizerunku bez zgody 

właściciela jest łamaniem prawa – nie rób tego (z mocy prawa jest to przestępstwem, a konsekwencje 

mogą być surowe). 

 

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

przez Was - poprzez zgłoszenia się do odpowiedzi. 

 

13. Opuszczamy zajęcia tylko za zgodą Nauczyciela. 

 

14. W lekcjach uczestniczą wyłącznie Uczniowie danego oddziału. W klasach młodszych i 

integracyjnych pracę ucznia mogą wspomagać rodzice, którzy informują o tym nauczyciela. 

15. Pomoc osób trzecich ogranicza się do pomocy technicznej. 

16. Podczas zajęć nie spożywamy posiłków. 

17. Nie wrzucamy linków, hasztagów itp. na grupę zajęciową bez zgody osoby prowadzącej. 

18. Tzw. przejmowanie pulpitu może następować tylko za zgodą nauczyciela do celów związanych z 

lekcją. 

19. Stosujemy się do zasad ustalonych w danej grupie - zespole. 

20. Uczeń, który nie stosuje się do zasad może zostać wyłączony z zajęć. 

 

21.Widzicie coś, co Was niepokoi? Reagujcie i informujcie nauczycieli o tym. 

 

22.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 wyciszać klasę i dać 

dostęp do mikrofonu tylko wskazanym uczniom. 

 

23. Stosowanie się do zasad podczas lekcji online również podlega ocenie i ma wpływ na ocenę 

końcową i roczną zachowania. 

24. Podczas lekcji on - line obowiązują zasady oceniania i zachowania zgodne z zapisami w Statucie 

Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi imienia UNICEF w Malborku. 

 

15.09.2020r. 

 


