Regulamin lekcji online prowadzonych za pośrednictwem
Microsoft Teams w Szkole Podstawowej nr 24 w Toruniu
Informacje wstępne:
• Podstawową formą komunikacji między uczniami, ich opiekunami a nauczycielami jest
edziennik i Ms Teams.
• Szczegółowe plany lekcji klas znajdują się na stronie internetowej szkoły.
• Przestrzeganie regulaminu lekcji online jest niezbędnym warunkiem służącym zrealizowaniu
celu lekcji, przekazaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności.

1. Informację o zaplanowanym spotkaniu online znajdziesz w planie na stronie internetowej
szkoły.
2. Wolno Ci uczestniczyć tylko w spotkaniach Twojej klasy, grupy. Nie wysyłaj i nie korzystaj z
nieuprawnionych zaproszeń Twoich kolegów.
3. Zawsze bądź przygotowany do zajęć – zadbaj o miejsce pracy, przygotuj książki, zeszyt, zeszyt
ćwiczeń, przybory, w przypadku lekcji wf ubierz się w wygodny strój sportowy oraz obuwie
sportowe.
4. Wyłącz, wycisz wszystko, co może Cię rozpraszać, np. telefon, telewizor, muzykę, itp.
5. Podczas video - lekcji zajmij pozycję "wygodną, ale godną", to znaczy taką, jaka
obowiązywałaby w klasie podczas zajęć.
6. Lekcję ZAWSZE rozpoczyna i kończy nauczyciel. To ważne.
7. Dołącz do spotkania punktualnie.
8. Podczas lekcji nie spożywaj posiłków.
9. W trakcie trwania zajęć lekcyjnych nie zmieniaj ustawień, na przykład tapety, zdjęcia
profilowego, nazwy użytkownika, itp., ponieważ rozprasza to uwagę uczestników zajęć oraz
nauczyciela.
10. Kiedy chcesz zabrać głos, odpowiedzieć na pytanie, zapytać - zgłoś się mówiąc np. “Tu
Michał, chcę zadać pytanie”.
11. Czat traktuj poważnie i odpowiedzialnie – nie służy on w czasie lekcji do komunikacji z
kolegami, to nie jest spotkanie towarzyskie, nauczyciel widzi wszystkie wpisy.
12. Pamiętaj, że wszystko, co umieszczasz w sieci pozostaje tam. Uczniowi nie wolno nagrywać
lekcji, fotografować, robić print screenów i upubliczniać. Udostępnianie wizerunku bez zgody
osób zainteresowanych jest wykroczeniem i grozi za nie odpowiedzialność karna.
13. Szanuj nauczyciela prowadzącego lekcję, kolegów i koleżanki – nie wyciszaj ich, nie usuwaj ze
spotkania, bo nie Ty prowadzisz lekcję.
14. Pamiętaj, że obrażanie, dokuczanie, wyzywanie to HEJT i jest przestępstwem.
15. Rodzice nie powinni uczestniczyć w zajęciach on-line (za wyjątkiem klas 1-3) - są one
przeznaczone wyłącznie dla uczniów.
16. Systematycznie odrabiaj prace domowe. Nauczyciel poinformuje Cię, gdzie je umieścił i w jaki
sposób je przesłać.
17. Pamiętaj, że jeśli masz problem zawsze możesz zgłosić go nauczycielowi.
18. O niewłaściwym zachowaniu ucznia nauczyciel informuje wychowawcę, a wychowawca
powiadamia rodziców. Kolejne przypadki łamania regulaminu lekcji online skutkować będą
konsekwencjami wg następującej kolejności: uwaga, nagana wychowawcy, nagana dyrektora,
obniżenie oceny zachowania o jeden stopień.
19. Nauczyciel po skończonej lekcji odnotowuje obecność ucznia na lekcji on-line w e-dzienniku.

