
 

 

Szanowni Uczniowie i Rodzice, 

do momentu odwołania kwarantanny w klasach 4-8 prowadzimy realizację niektórych lekcji 
w formie spotkań online. Zajęcia online będą odbywały się poprzez aplikacje Microsoft 
Teams. Do uczestniczenia w zajęciach potrzebny jest smartfon z dostępem do Internetu lub 
komputer.  

Zasady uczestnictwa w zajęciach online 

1. Zajęcia z zastosowaniem video konferencji odbywają się za pośrednictwem aplikacji 
Microsoft Teams. 

2. Preferowane metody pracy z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams to m. in.: 
wykłady, prezentacje, konsultacje, przesyłanie plików, materiałów oraz prac 
domowych. 

3. Wyżej wymienione lekcje odbywają się zgodnie z tygodniowym harmonogramem, 
którą zebrał dla Was wychowawca klasy. Materiał, który będzie realizowany podczas 
lekcji, będzie umieszczany w zespołach TEAMS (klasy) dla uczniów lub jako załącznik 
wiadomości e-mail na konta założone i aktywowane na portalu Office 365. 

4. Godzina z wychowawcą jest po to, by wspierać uczniów w tym trudnym czasie. 
Rozwiać pojawiające się wątpliwości, czy zwyczajnie porozmawiać. 

5. Zaleca się odsłuchiwanie zajęć w słuchawkach. 
6. W czasie lekcji online prosimy o nieprzeszkadzanie innym słuchaczom. Mikrofon 

należy włączyć w trakcie zajęć wyłącznie na czas zadawania pytania lub odpowiedzi. 
7. Od uczniów wymaga się zachowania należytej ostrożności podczas korzystania  

z platform i kont internetowych. 
8. Zabronione jest rejestrowanie przebiegu zajęć, przekazywanie linku do zajęć 

innym osobom oraz rozpowszechnianie treści z zajęć w jakiejkolwiek formie.  
9. Dbajmy o prywatność swoją i innych oraz prawo własności w sieci. Nie publikujmy 

wiadomości, które dostałeś przez prywatny kanał. Jeśli jest to konieczne, nigdy nie 
pokazuj innym adresu, nazwiska ani żadnych danych nadawcy. 

10. Bądźmy punktualni i szanujmy czas innych. 
11. 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. 

Netykieta - oprócz stosowania zwykłych zasad kultury osobistej, w Internecie szczególnie 
pamiętaj o: 

 szanuj innych - traktuj ludzi tak, jak chcesz, aby traktowali Ciebie, 
 uczestnicząc w lekcji online zachowuj się tak, jak podczas lekcji w szkole, 
 jeśli spotka Ciebie przykrość, nie odpłacaj pięknym za nadobne – sprzeciw się hejtowi, 

zgłoś takie zachowanie Rodzicom lub wychowawcy, 
 nie nadużywaj pisania wielkimi literami lub czcionką o różnej wielkości w jednym 

wyrazie, 
 pisz po polsku, pamiętaj o ortografii, odmianie i zwrotach grzecznościowych, 
 zdecydowanie nie używaj wulgaryzmów, nie obrażaj, nie trolluj, 
 staraj się nie nadużywać emotikonek i gifów, 
 zastanów się dwa razy, zanim coś opublikujesz, 
 chroń swoje dane dostępu do konta Office 365. 


