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Zasady obowiązujące ucznia podczas zdalnego nauczania 
 

Uczniu! 
 

Przed zajęciami 
 

1. Wstań odpowiednio wcześniej, żebyś zdążył ubrać się, umyć i zjeść posiłek. 
 

2. Przygotuj sobie naczynie z napojem – zakaz picia podczas zajęć online nie obowiązuje. 
 

3. Przed lekcją zadbaj o to, aby – w miarę możliwości – znaleźć w domu miejsce, w którym 

będziesz mieć odpowiednie warunki do nauki (cisza, brak rozpraszających bodźców). 
 

4. Powiadom domowników o czasie rozpoczęcia i zakończenia lekcji. Poproś, by nie 

przeszkadzali Ci podczas jej trwania. 
 

5. Wycisz telefon lub wyłącz przychodzące powiadomienia. 
 

6. Przygotuj potrzebne materiały do lekcji. 
 

7. Na 5 minut przed rozpoczęciem zajęć sprawdź, czy kamerka i mikrofon działają. Zgłaszaj 

nauczycielowi problemy na bieżąco (poprzez strumień na zajęciach lub przez Gmaila). 
 

8. W razie wystąpienia problemów technicznych z dołączeniem do zajęć online skontaktuj się  

z nauczycielem. 
 

Podczas zajęć 
 

1. Pamiętaj, że: 
 

1) zajęcia online rozpoczyna nauczyciel; pierwsze pięć minut to oczekiwanie na zgłoszenie 

się wszystkich uczniów na Meet 
 

2) Twoja kamera pokazuje obraz z miejsca, w którym jesteś; wskazane jest użycie przez 

wszystkich uczestników zajęć opcji rozmyj tło 
 

3) w zajęciach online nie mogą brać udziału rodzice ucznia ani osoby postronne -  

z wyłączeniem sytuacji wymagających pomocy w obsłudze technicznej danego połączenia 
 

4) nauczyciel sprawdza Twoją obecność, weryfikując ją na podstawie wizji i fonii 
 

5) brak możliwości widzenia i słyszenia Ciebie przez nauczyciela oznacza brak Twojego 

uczestnictwa  w zajęciach i skutkuje zaznaczeniem Twojej nieobecności 
 

6) odmowa włączenia przez Ciebie kamerki zgłaszana jest przez nauczyciela rodzicom lub 

wychowawcy w celu wyjaśnienia sytuacji 
 

7) wyłączenie / ponowne włączenie mikrofonu odbywa się tylko na polecenie nauczyciela. 
 

2. Wyłącz komunikatory, aplikacje, strony internetowe, które nie są związane z przebiegiem 

zajęć. 
 

3. Podczas trwania zajęć online wykonuj polecenia nauczyciela. 
 

4. Słuchaj wypowiedzi pozostałych uczestników spotkania. 
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5. Jeśli chcesz coś powiedzieć na temat lekcji, podnieś rękę i czekaj na udzielenie Ci głosu przez 

nauczyciela. 
 

6. Odpowiadaj,  jeśli jesteś wywołany do odpowiedzi; milczenie jest jednoznaczne z Twoją 

nieobecnością na zajęciach. 
 

7. Przestrzegaj netykiety, czyli zasad właściwego zachowania, które obowiązują wszystkich 

użytkowników cyberprzestrzeni (tzw. internetowe savoir-vivre): 
 

1) pamiętaj o kulturze w komunikacji z nauczycielami (zwroty grzecznościowe mile 

widziane!) 
 

2) traktuj rówieśników  z szacunkiem 
 

3) nie przeszkadzaj w prowadzeniu zajęć 
 

4) nie hejtuj innych; sprzeciwiaj się hejtowi 
 

5) nie trolluj, czyli nie publikuj zaczepnych treści wyłącznie po to, by wywołać reakcję 
 

6) nie kopiuj prac innych bez ich zgody oraz podania źródła. 
 

8. Poczekaj z posiłkiem czy przekąską do przerwy. 
 

9. Podczas zajęć nie czatuj z kolegami, możesz to zrobić po lekcjach. 
 

10. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie. 
 

11. Pamiętaj, że niedozwolone jest: 
 

1) nagrywanie przebiegu zajęć i fotografowanie uczestników spotkania   

2) wykonywanie tzw. print screenów (zdjęć ekranu) 

3) rozpowszechnianie, upublicznianie w Internecie lub w inny sposób wizerunku nauczyciela 

oraz przebiegu zajęć i materiałów z lekcji 

4) udostępnianie otrzymanego linku do zajęć osobom spoza danej klasy. 

 

W sytuacji uzasadnionego podejrzenia, iż link do zajęć został udostępniony osobie postronnej, 

nauczyciel oraz uczestnicy spotkania mają obowiązek zerwać połączenie, a prowadzący zajęcia 

informuje o sytuacji dyrektora szkoły.  

 

 
*** 

 

Powyższy tekst Zasady obowiązujące ucznia podczas zdalnego nauczania jest fragmentem 

wewnątrzszkolnego dokumentu Procedury organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 46 w Szczecinie 

w okresie wprowadzenia hybrydowej lub zdalnej formy kształcenia. 


