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Zasady uczestniczenia w zajęciach online na platformie TEAMS 

 

Poniższe zasady mają zastosowanie do lekcji klas I - VIII. 

 

1. Udział uczniów w zajęciach zaplanowanych przez nauczyciela w Kalendarzu Teams 

jest obowiązkowy. Nieobecności może usprawiedliwić rodzic, w ten sam sposób, 

jak nieobecności na lekcjach w szkole. 

2. Na lekcje online uczestnicy logują się punktualnie, zgodnie z terminem i sposobem 

wskazanym przez prowadzącego. 

3. Uczniowie biorą udział w lekcji samodzielnie (bez opiekunów), członek rodziny 

może pomagać jedynie w kwestiach technicznych. 

4. Przed każdymi zajęciami uczniowie wyłączają wszystkie inne niepotrzebne 

aplikacje, telefony i urządzenia mogące zakłócać pracę na lekcji. 

5. Uczniowie przygotowują sobie przed lekcją książki, zeszyty, ćwiczenia i przybory 

do pisania. 

6. Uczniowie czekają, aż nauczyciel rozpocznie spotkanie, nie rozpoczynają lekcji 

sami. 

7. Po dołączeniu do spotkania i przywitaniu się wszyscy uczniowie wyłączają 

mikrofony. 

8. Uczeń włącza mikrofon na lekcji dopiero wtedy, kiedy nauczyciel poprosi                

o zabranie głosu. Jeśli ktoś chce zabrać głos, sygnalizuje to podniesieniem ręki          

w aplikacji (ikonka dłoni). Należy pamiętać o wyłączeniu ikony po zabraniu głosu. 

9. Uczeń nie musi mieć włączonej kamery podczas całej lekcji, ale ma obowiązek  

mieć sprawny mikrofon, aby w każdej chwili móc podjąć rozmowę  z nauczycielem 

na lekcji, a w razie konieczności, gdy taka jest prośba nauczyciela, musi być gotowy 

na włączenie wizji (przy braku kamerki internetowej istnieje  możliwość 

skorzystania z kamerki w telefonie). 

10. Jeśli uczeń dołącza do lekcji w jej trakcie, robi to dyskretnie, aby nie zaburzyć jej 

przebiegu. Jeżeli w trakcie lekcji zaistnieją komplikacje, to wycisza mikrofon lub 

opuszcza grupę, ale informuje na czacie, że z ważnych przyczyn opuszcza zajęcia 

(na chwilę lub na stałe). 

11. Podczas zajęć uczniowie pozostają skupieni. Aktywnie uczestniczą w lekcji            

tzn. odpowiadają na pytania nauczyciela, sami inicjują rozmowę, zapisują notatki, 

wykonują zadania przewidziane w lekcji, za co nauczyciel może nagradzać ich 

plusami.  

12. Podczas sprawdzianu uczniowie nie mogą opuszczać zajęć bez zgody nauczyciela.  

13. Czat powiązany z grupą lekcyjną służy tylko do komunikacji w sprawach 

związanych z lekcją. 

14. Wszyscy słuchają  poleceń nauczyciela. Po skończonym spotkaniu uczniowie 

mogą  zadawać nauczycielowi pytania na czacie lekcji. 



15. Ewentualne notatki z lekcji uczniowie mogą znaleźć w „Notesie zajęć”                       

w Bibliotece zawartości, w zakładce „Pliki” w Materiałach z zajęć lub innych 

wskazanych przez prowadzącego miejscach Microsoft 365, czy Librus. 

16. Uczniów obowiązuje terminowość w  odsyłaniu prac nauczycielom. Brak 

odesłanej w terminie pracy skutkuje minusem, a w konsekwencji oceną ndst. 

17. Podczas lekcji online wszystkich obowiązują zasady netykiety. Pamiętamy               

o kulturze osobistej w mowie i piśmie, szanujemy siebie wzajemnie. Dajemy sobie 

prawo do popełnienia błędu – bez wyśmiewania, krytyki i nieprzyjemnych 

komentarzy. 

18. Na lekcji uczniom nie wolno nagrywać, fotografować, robić print screenów                

i upubliczniać treści. Jest to karalne. 

19. Zachowanie uczniów podczas lekcji online będzie brane pod uwagę przy 

wystawianiu oceny z zachowania. W przypadku łamania powyższych zasad 

nauczyciel może wpisać uczniowi uwagę   do e-dziennika za zakłócanie zajęć, 

utrudnianie w prowadzeniu zajęć itp. 

20. Uczniowie rozłączają się za wyraźną zgodą nauczyciela. Nauczyciel zamyka 

spotkanie, sprawdzając wcześniej, kto w nim uczestniczył (pobiera listę 

uczestników spotkania lub odnotowuje obecność w dogodnym dla siebie 

momencie lekcji) . 

21. Bardziej szczegółowe zasady prowadzenia poszczególnych zajęć może określić 

nauczyciel, a uczniowie mają obowiązek podporządkować się im. 

Procedury postępowania w razie nieprzestrzegania zasad nauki zdalnej                                       

na platformie Teams 

            Wszystkie przedstawione poniżej procedury służą jak najbardziej obiektywnej ocenie 

pracy ucznia. Ich zadaniem jest także wpływ na podniesienie systematyczności                     

oraz doprowadzenie do większego zaangażowania w proces edukacyjny i zwiększenie 

poczucia odpowiedzialności uczniów za przebieg własnej edukacji. 

1. Obecność ucznia na zajęciach jest potwierdzona (oprócz zalogowania się) -  jego 

czynnym udziałem, np. odpowiedzi poprzez mikrofon, widok poprzez kamerkę                 

lub reakcja na czacie, przesyłanie kart pracy czy testów podczas zajęć. Jeśli uczeń nie 

odpowiada w żaden sposób na prośby nauczyciela podczas całej lekcji, nauczyciel może 

wpisać uczniowi nieobecność na zajęciach. 

2. W przypadku nieusprawiedliwionych sytuacji niewłączania mikrofonu lub kamerki 

uczeń może zostać poproszony przez nauczyciela do indywidualnej odpowiedzi po 

lekcjach. O sytuacji mogą być powiadomieni  rodzice. 

 

 

3. W przypadku zaistnienia problemów technicznych obowiązkiem ucznia jest 

niezwłoczne poinformowanie nauczyciela za pośrednictwem dostępnych form 

kontaktu. 

Postanowienie końcowe 

Prawem i obowiązkiem uczniów oraz rodziców jest kontakt z nauczycielami, wcześniejsze 

informowanie o występujących trudnościach, problemach np. technicznych, zdrowotnych 

etc. Bieżące wyjaśnianie zaistniałych sytuacji pozwoli na sprawne prowadzenie procesu 

nauczania oraz wyeliminuje zachowania, które mogłyby uchodzić za łamanie zasad nauki 

zdalnej.  

 

 


