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Zasady bezpiecznego korzystania z technologii  

informacyjno-komunikacyjnych podczas udziału uczniów  

w lekcjach zdalnych 

 

1. Każdą lekcję online rozpoczyna i kończy nauczyciel.  

2. Uczeń, aby uczestniczyć w lekcji, loguje się do aplikacji i usług Microsoft 365 

i dołącza do spotkania zaplanowanego przez nauczyciela w Kalendarzu MS Teams. 

3. Uczeń łączy się na lekcję punktualnie, zgodnie z godziną jej rozpoczynania. 

4. Do lekcji online uczeń przystępuje przy użyciu sprzętu ze sprawnym mikrofonem oraz 

kamerą. 

5. Po zakończeniu lekcji przez nauczyciela, uczeń ma obowiązek opuścić spotkanie 

razem z nauczycielem. 

6. Podczas nauki zdalnej, w tym podczas lekcji online uczeń przestrzega następujących 

zasad:  

a) Szanuje prywatność każdego użytkownika – obowiązuje zakaz nagrywania, 

rejestrowania dźwięku, obrazu, nagrań wideo, udostępniania lekcji osobom 

trzecim, wizerunku nauczyciela oraz innych uczniów, a także materiałów 

prezentowanych przez nauczyciela i przez innych uczniów. Złamanie tej 

zasady skutkuje uwagą wpisaną do kartoteki ucznia. Za publikacje 

i udostępnianie wizerunku i materiałów innych osób grożą także konsekwencje 

prawne. 

b) Szanuje przestrzeń i czas innych osób - kiedy jedna osoba mówi, reszta słucha.  

Uczeń wycisza mikrofon, odzywa się tylko po udzieleniu głosu przez 

prowadzącego lekcję online nauczyciela. Chęć zabrania głosu uczeń zgłasza 

poprzez ikonę „podniesionej ręki”. 

c) Używa poprawnego, kulturalnego i czytelnego dla innych języka – stosuje 

zwroty grzecznościowe, nie używa wulgaryzmów, nie nadużywa Caps Locka 

i emotikonów. 

d) Jest odpowiedzialny za to, co publikuje - nie nadużywa czatu, nie przeszkadza 

innym w lekcji, pisze tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Lekcja online nie jest 

miejscem do rozmowy koleżeńskiej. 

e) Szanuje innych użytkowników, traktuje ich w kulturalny sposób, nie obraża, 

reaguje w sytuacji, gdy ktoś kogoś obraża. 

7. Wizerunek profilowy ucznia (avatar) nie może naruszać dóbr osobistych oraz 

powszechnie przyjętych norm społecznych i obyczajowych. 

8. Uczeń może zostać poproszony przez nauczyciela o włączenie kamerki oraz może być 

kilkukrotnie wezwany przez nauczyciela do potwierdzenia swojej obecności w ciągu 

lekcji, jeżeli zachodzi przypuszczenie, że nie uczestniczy czynnie w zajęciach. Uczeń 

jest zobowiązany odpowiedzieć na wezwanie nauczyciela, jeśli ma problemy 
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techniczne – pisze na czacie lub w dowolny inny sposób zaświadcza o swojej 

obecności. 

9. Prace pisemne oraz odpowiedzi ustne odbywają się przy włączonej kamerce.  

10. Uczeń dba o swoją higienę pracy - odpowiednio przygotowuje stanowisko podczas 

lekcji, pamięta o przerwach w korzystaniu z komputera i o aktywności fizycznej. 

11. Uczeń pamięta o zasadach bezpieczeństwa w sieci:  

a) nie udostępnia nieznajomym osobom swoich danych osobowych, swojego 

wizerunku, 

b) chroni swoje dane i pliki poprzez posiadanie programu antywirusowego, 

c) korzysta ze sprawdzonych źródeł informacji, 

d) nie podpisuje się pod czyimiś wypowiedziami czy pracami, 

e) uważa na wiadomości, przesyłane linki czy załączniki od nieznanych osób, 

f) unika wchodzenia na nieznane lub przypadkowe strony internetowe. 

W razie wątpliwości prosi o pomoc osobę dorosłą. 

12. Uczeń jest zobowiązany chronić swoje dane do logowania do aplikacji i usług 

Microsoft 365, nie udostępnia ich innym osobom. Wszystkie działania podejmowane 

z danego konta są rejestrowane i przypisane osobie, będącej właścicielem danego 

konta. 

13. W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w czasie pracy zdalnej obowiązują 

również "Procedury postępowania w przypadku niestosowania się do zasad lekcji on-

line przez ucznia oraz procedury postępowania w sytuacjach niepożądanego 

zachowania i/lub zakłócania toku lekcji on-line przez ucznia spoza klasy lub osoby 

postronne, w tym członków rodziny ucznia" wprowadzone Zarządzeniem nr 13 /2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku z dnia 4 maja 

2020 r. 

 


