Załącznik do Zarządzenia nr 4/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1

Regulamin lekcji on-line w Szkole Podstawowej nr 1
1. Lekcje online są prowadzone na platformie Microsoft Teams.
2. Za organizację lekcji online z danego przedmiotu odpowiada nauczyciel tego przedmiotu.
3. Uczeń ma obowiązek punktualnie dołączać do lekcji i uczestniczyć do jej zakończenia. Przystąpienie po
upływie 5 minut zajęć jest traktowane jako spóźnienie. Frekwencja ucznia jest odnotowywana w dzienniku.
4. Uczeń, który na prośbę nauczyciela, nie potwierdzi obecności, pomimo dołączenia do lekcji i nie wykazuje
aktywności na zajęciach, wówczas nauczyciel może zmienić status frekwencji na „nieobecny”. Zmiana ta może
nastąpić po dwukrotnym wywołaniu.
5. Uczeń przystępujący do lekcji online ma obowiązek przygotować zeszyt, podręcznik, ćwiczenia do danego
przedmiotu oraz inne niezbędne pomoce dydaktyczne.
6. Uczeń ma obowiązek posiadania sprawnego mikrofonu i kamery – brak sprzętu jest równoważny
z nieprzygotowaniem do zajęć. Wyjątkiem jest sytuacja, gdzie rodzic poinformował wychowawcę
o chwilowych trudnościach w zapewnieniu wyżej wymienionego sprzętu.
7. W czasie trwania lekcji online uczniowie mają wyłączone kamery i mikrofony, a włączyć je mogą tylko na
polecenie nauczyciela prowadzącego lekcję.
8. Podczas lekcji uczniowie zobowiązani są do:
- kultury wypowiedzi i zachowania,
- stosownego ubioru,
- używania ikony „dłoni”, kiedy chcą zabrać głos,
9. Podczas trwania lekcji online wpisy na czacie dokonywane przez uczniów mogą dotyczyć tylko tematu danej
lekcji.
10. Zabrania się umieszczania komentarzy i wpisów oraz podejmowania innych działań, które mogą zakłócać
przebieg lekcji.
11. Zabrania się nagrywania wizerunku osób biorących udział w lekcji, rozpowszechniania go i udostępniania
osobom trzecim. Powyższe wynika z obowiązujących przepisów RODO.
12. Zabrania się udostępniania i rozpowszechniania plików, zdjęć, nagrań i innych materiałów
wykorzystywanych w czasie lekcji bez zgody osoby prowadzącej.
13. W zajęciach online nie biorą udziału rodzice ucznia ani osoby postronne - z wyłączeniem :
- sytuacji wymagających pomocy w obsłudze technicznej danego połączenia,
- uczniów klas I- III za zgodą nauczyciela prowadzącego.
14. Zabrania się używania przez ucznia obraźliwych i niestosownych awatarów.

